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Ban biên tập «còn sống sót của Charlie Hebdo», tại trụ sở báo Libération,ngày 9/01/2015. 
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Cộng đồng quốc tế nhất loạt lên án vụ khủng bố tấn công bắn chết các nhà báo của tờ Charlie 

Hebdo, nhưng sự kiện này cũng dấy lên một cuộc tranh luận ở nước ngoài về quyền tự do ngôn luận 

và quyền châm biếm. 

  

Vụ ba kẻ khủng bố, trong tuần qua, tại Paris, bắn chết 17 người trong đó có 12 nạn nhân tại tòa soạn 

tuần báo trào phúng Charlie Hebdo đã gây trấn động mạnh mẽ công luận trên thế giới. Trên các 

mạng xã hội như Facebook, Twitter, hành triệu người bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân, đăng 

ảnh hoặc dùng từ khóa (hashtag) « Tôi là Charlie ». 

Hôm qua, trên toàn nước Pháp, 3,7 triệu người đã xuống đường tuần hành chống khủng bố. Tổng 

thống Pháp François Hollande cùng với khoảng năm chục nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ và đại 

diện cấp cao các nước cũng tham gia cuộc biểu tình. 

Tuy nhiên, cũng có những tiếng nói bày tỏ sự khác biệt : Lên án khủng bố giết người, nhưng không 

ủng hộ tờ Charlie Hebdo. Trên Twitter, có cả từ khóa : « Tôi không phải là Charlie », với nhiều 

bình luận khác nhau. Ví dụ : « Rất kỳ lạ là khi tôi nói : Tôi không phải là Charlie, thì người ta thóa 

mạ tôi, nhưng khi báo Charlie thóa mạ đấng tiên tri, thì việc này lại được coi là tự do ngôn luận » 

hoặc « Hãy chấm dứt trò tiếp thị về những chủ đề đau buồn nhất ». 



Ở nước ngoài, một số nhà báo và định hướng công luận cũng bày tỏ sự khó chịu, không chỉ tại các 

nước có đa số dân theo đạo Hồi mà ở cả Hoa Kỳ, Anh Quốc, những nước đã từng bị khủng bố Hồi 

giáo cực đoan tấn công. 

Trên tờ New Yorker, nhà văn Mỹ gốc Nigeria Teju Cole cho rằng, mọi người có quyền vẽ những gì 

họ muốn, nhưng vấn đề ở đây là do xẩy ra các vụ giết người, nên các bức tranh biếm họa đó lại cần 

phải được ca ngợi và tái bản. Nhà văn này nói rõ : « Không phải vì lên án các vụ giết người ghê tởm 

đó mà người ta nhất thiết phải đồng ý với tư duy của các nhà báo » ở Charlie Hebdo. 

Sau vụ thảm sát, nhiều độc giả hoặc các cộng tác viên của tờ Charlie Hebdo đã lấy làm tiếc là các tờ 

báo khác không đăng lại những bức biếm họa của tuần báo, thì tờ báo Anh Guardian cho rằng « việc 

ủng hộ quyền bất biến của một tờ báo tuân thủ các nhận định của ban biên tập không buộc người ta 

phải tán dương các nhận định đó ». 

Họa sĩ có tên tuổi Art Spiegelman, hôm qua, cũng tố cáo « thói đạo đức giả » của nhiều tờ báo Mỹ 

đề cao quyền tự do ngôn luận nhưng không đăng lại các bức tranh châm biếm của Charlie Hebdo. 

Theo họa sĩ người Mỹ này, tuần báo trào phúng của Pháp đã hoàn thành « sứ mệnh » của mình khi 

đăng vào năm 2006 một bức biếm họa gây tranh cãi của họa sĩ Cabu, trong tranh, nhà tiên tri 

Mahomet hai tay bịt mắt và than thở : « Thật là khổ khi bị những kẻ ngu ngốc yêu mến ». Ông giải 

thích với AFP : « Bức tranh không châm biếm nhà tiên tri. Nó đả kích những tín đồ sẵn sàng giết 

người ». 

Cần nói rõ là các tranh châm biếm của Charlie Hebdo không từ một ai, không buông tha một tôn 

giáo nào. Đối tượng đả kích của tuần báo là sự thiếu khoan dung, cố chấp, tư tưởng toàn thống cực 

đoan, bảo thủ. Trong cuộc họp ngày 07/01, khi xẩy ra vụ thảm sát, ban biên tập Charlie Hebdo đang 

thảo luận chủ đề cho số báo tới là đả phá tư tưởng phân biệt chủng tộc. 

Tại Châu Á, đặc biệt tại các nước có luật lệ kiểm soát chặt chẽ quyền tự do ngôn luận, báo chí chính 

thống đã lên án các vụ khủng bố giết người, đồng thời, không tán đồng đường hướng biên tập của 

Charlie Hebdo. 

Đối với tờ New Straits Times, cơ quan ngôn luận của chính quyền Malaysia, thì tuần báo Pháp « 

không thể tiếp tục lan truyền thông điệp gần như là hận thù mà không hề hấn gì ». 

Còn tại Trung Quốc, nước kiểm duyệt báo chí khắt khe, Hoàn Cầu Thời báo kêu gọi « cộng đồng 

quốc tế bảo vệ sự toàn vẹn thân thể của các nhà biên tập tạp chí », đồng thời cho rằng « điều này 

không ép buộc ai phải ủng hộ các bức tranh của họ vốn gây nhiều tranh cãi ». 
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Thất nghiệp cao là một trong những nguyên nhân khiến giới trẻ đạo Hồi trở nên cực đoan - 
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Hậu Charlie Hebdo vẫn tiếp tục ngự trị các trang báo Pháp cuối tuần 17/01/2015. « Châu Âu đối 

mặt với mối họa thánh chiến Djihad » là hàng tít lớn trên Le Monde. « Mẻ lưới chống khủng bố tại 

Châu Âu » tựa của Le Figaro. « Các công dân, hãy hành động » là lời kêu gọi tờ Libération. Và « 

Khủng bố : năm ngày làm thay đổi nước Pháp » và « Từ Algeri đến Pakistan, biểu tình chống 

Charlie » là hai tít lớn của Le Parisien. 

Mặc dù các tên sát nhân đã bị hạ sát, nhưng công cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Le Figaro cho hay 

« Mạng lưới hậu cần của những kẻ sát nhân đã bị phá vỡ ». Hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 

12 người, trong đó có bốn nữ, bị tình nghi tiếp tay hậu cần cho những kẻ khủng bố. Tờ báo tường 

thuật làm thế nào các nhà điều tra đã xác định được nhân thân của những kẻ tình nghi trên, thông 

qua các kỹ thuật nhận dạng dấu vân tay, qua các cuộc nghe lén điện thoại và nhiều tình tiết khác 

được phát hiện ngay tại hiện trường. 

Hiện các nhà điều tra cũng đang làm sáng tỏ nghi vấn liệu các hoạt động khủng bố nhắm vào 

Charlie Hebdo có mối liên hệ nào với tổ chức khủng bố bị phá vỡ hôm qua tại Bỉ hay không. Le 

Figaro cũng nhận thấy « Châu Âu cung cấp gần 1/3 quân số cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ». 

Nhưng vì sao ngày càng có nhiều thanh niên Châu Âu ngả theo con đường thánh chiến ? Để trả lời 

câu hỏi này, tuần san L’Express số ra tuần này có bài xã luận cho rằng « Đình trệ kinh tế đang làm 

ổ cho chủ nghĩa khủng bố ». 

Cũng vụ 11/09/2001 làm thay đổi Hoa Kỳ, thì vụ khủng bố 11/01/2015 vừa qua cũng có thể làm 

thay đổi nước Pháp và sau đó là Châu Âu. Và một trật tự ưu tiên mới đang được áp đặt. Đương 

nhiên tăng cường an ninh sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu như vũ khí chống khủng bố, hiện 



đại hóa lực lượng an ninh, kiểm soát mạng, tình báo hay gia tăng phối hợp giữa các Bộ trưởng Nội 

vụ, trao đổi thông tin.. Nhưng tất cả các giải pháp đó không thôi cũng chưa đủ mà còn phải để ý đến 

cả vấn đề tài chính để có thể chống lại Daesh hay Al-qaida. 

Tuy nhiên Pháp cũng không thể nào dùng các chi tiêu quân sự để biện minh cho vấn đề thâm thủng 

ngân sách. Không cải cách, thì tăng trưởng không thể nào phục hồi lại được. Chỉ một vài phần mười 

điểm GDP mà kinh tế Pháp có được nhờ vào giá dầu thô giảm cũng sẽ chỉ là hạt cát nếu như không 

giảm được gánh nặng chính phủ đang đè nặng lên các doanh nghiệp và nếu như không giải tỏa được 

thị trường lao động. 

Bởi lẽ, đình trệ kinh tế là miền đất màu mỡ cho chủ nghĩa khủng bố. Giả như xã hội Pháp không bị 

ngăn chặn đến mức này, giả như thăng tiến xã hội hoạt động tốt với con cái của những người nhập 

cư và giả như tăng trưởng kinh tế có thể mang đến cho mỗi người một cơ hội, sự cuồng tín từ vùng 

Trung Đông sẽ không thể nào xâm nhập được một cách dễ dàng đến thế. 

Không chỉ 1.200 thanh niên Pháp tham gia thánh chiến như thông báo của Thủ tướng, mà là cả triệu 

thanh niên Pháp đang trong tầm ngắm của phe thánh chiến. Đó là những người trẻ không việc làm, 

không được sự giúp đỡ của Cơ quan tìm kiếm việc làm. Sự bùng nổ các vùng ngoại ô không đáng 

ngại bằng sự biến đổi đến chóng mặt các hành động cô lập của những người trẻ tuổi cuồng tín. 

Do đó, sự việc ngày 11/01/2015 phải thức tỉnh cả cộng đồng. Cuối cùng bài viết kêu gọi: Cho dù 

buổi tuần hành hòa hợp quốc gia tan rã nhanh chóng do những tranh cãi chính trị, mọi người không 

nên để phân tán niềm tin và lòng can đảm. 

Khủng bố tại Charlie Hebdo : tin đồn « âm mưu » 

Le Monde thì quan tâm đến những cảm xúc của thanh niên theo đạo Hồi sống tại Marseille. Đối với 

họ, vụ khủng bố vừa qua là « một âm mưu để bôi nhọ người Hồi giáo ». Theo những người trẻ tuổi 

tại vùng miền Nam nước Pháp này, « những kẻ giết người đó là những tay giết người thuê do các cơ 

quan tình báo tuyển dụng để kích động dân Pháp chống lại đạo Hồi ». 

Những thanh niên nhật báo tiếp xúc trong độ tuổi đôi mươi, theo đạo Hồi và đều có việc làm. 

Những người này cũng không xuất thân từ những khu phố nghèo mà sống tại những vùng ngoại ô 

nông thôn của Marseille. Số thanh niên này cho rằng các biếm họa của Charlie Hebdo về nhà tiên tri 

đã làm họ tổn thương. Họ khẳng định cũng đã học qua kinh Coran và tin tưởng rằng đạo không 

khuyến khích hoạt động giết người. 

Số thanh niên này cho rằng chính cơ quan tình báo Mossad của Israel đã làm nên những chuyện 

này. Nhất là sau khi Palestine được công nhận tại Quốc hội. Do đó « Israel muốn trừng phạt nước 

Pháp » theo như suy nghĩ của một thanh niên tên Mohammed. 

Không phải ai cũng là Charlie Hebdo 

Dư âm của vụ thảm sát chưa kịp lắng xuống thì Charlie Hebdo lại tiếp tục gây sóng gió. Số báo vừa 

mới phát hành của Charlie Hebdo đã làm bùng lên nhiều cuộc biểu tình bạo động chống lại nước 

Pháp tại nhiều quốc gia Hồi giáo trong ngày hôm qua 16/01/2015. Le Figaro đề tựa nhận định : « 

Thế giới Hồi giáo sôi sục sau số báo mới Charlie Hebdo ». 



« Nous sommes tous Kouachi » (Tất cả chúng ta đều là Kouachi) là dòng chữ đoàn người biểu tình 

từ Algeri cho đến Pakistan đã giương ra chống lại « Je suis Charlie ». Ngay đầu bài viết, Le Figaro 

cho hay ít nhất có 4 người bị giết tại Niger, ba người bị thương ở Pakistan. Trang nhất của số báo 

mới đây của tuần san đã kích động đám đông. 

Với tấm ảnh đăng trên trang nhất cho thấy đám đông đốt cờ Pháp, Le Parisien nhận định « không 

phải ai cũng là Charlie ». Bức họa châm biếm mới nhà tiên tri Mahomet trên trang nhất Charlie đã 

gây ra nhiều vụ bạo động tín ngưỡng nghiêm trọng tại Zinder, thành phố lớn thứ hai của Niger.  

Một nhà thờ công giáo và hai đền thờ Tin lành đã bị đập phá. Trung tâm văn hóa Pháp bị phóng 

hỏa. Một hiện tượng chưa từng thấy. Các cuộc biểu tình chống Charlie diễn ra khắp nơi : từ Karachi 

(Pakistan), Amman (Jordani), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Alger (Algeri), Nouakchott (Mauritanie) hay 

Dakar (Senegal). 

Le Figaro bổ sung thêm tại Bamako, hàng ngàn người Mali đã diễu hành lên án hành động « báng 

bổ đạo Hồi ». Họ chỉ trích Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita đã đứng bên cạnh Tổng thống Pháp 

trong buổi tuần hành chủ nhật vừa qua. Những người biểu tình này đã hô to : « IBK là Charlie, tôi 

không phải là Charlie ». 

Tương tự tại thủ đô Senegal, người biểu tình cũng chỉ trích Tổng thống Macky Sall đã đến Pháp để 

tham dự buổi tuần hành hôm 11/01 vừa qua. « Charlie quỷ dữ », « Đừng chạm đến nhà tiên tri của 

tôi » « Tự do báng bổ thì chết » là những hàng chữ trên các tấm biển, theo như ghi nhận của Le 

Parisien. 


