
Tấn công ở Paris: Cập nhật tin tức  

BBC 

10:45  

Trang này đã thôi cập nhật, các thông tin mới nhất sẽ được đăng tải tại đây ( bấm vào link) 

06:17  

Tổng thống Pháp (bên phải) trong một cuộc họp với Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve bàn bạc 

về các vụ tấn công khủng bố. 

Ông Francois Hollande trong một tuyên bố đã gọi các cuộc tấn công này là 'hành động chiến tranh' 

và tuyên bố sẽ đáp trả các hành động chiến tranh này bằng các biện pháp mạnh mẽ tương ứng. 

Các nguồn tin cho hay nước Pháp đang tâp trung cao độ về mặt an ninh và có thể sẽ có các biện 

pháp đáp trả 'quyết liệt'. 

Trong lúc đó, các trang mạng tiếp tục chia sẻ các hình ảnh của những người 'bị mất tích' từ gia đình, 

bạn bè, người thân, đồng nghiệp của họ. 

Dự báo việc tìm hiểu căn cước, xuất xứ của nhiều nạn nhân thiệt mạng sẽ không dễ dàng vì nhiều 

người có thể không mang theo các giấy tờ tùy thân, hoặc chúng chưa được tìm thấy cùng với các 

nạn nhân. 

Trong số các nạn nhân có các quốc tịch khác nhau, trong đó đã tìm thấy các nạn nhân thuộc các 

quốc tịch như Pháp, Anh, Mỹ v.v... 

 

http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/11/151115_paris_attacks


05:55  

\ 

Le Point dẫn lời Đại lãnh tụ Hồi giáo của Al-Azhar nói: "Toàn thế giới đoàn kết chống lại con quỷ 

dữ này". 

"Chúng tôi lên án vụ tấn công tồi tệ này," ông Ahmed Al-tayeb nói trong phần mở đầu của một hội 

thảo về đạo Hồi. 

Vị đại lãnh tụ nói "Những hành động này đi ngược lại mọi giá trị tôn giáo, nhân loại và mọi nền văn 

minh." 

Người dân Paris cũng đổ tới các trung tâm hiến máu để giúp bổ sung vào ngân hàng máu của các 

bệnh viện nhằm giúp đỡ nạn nhân bị thương. 

Pháp lo sợ thiếu máu truyền cho các nạn nhân nhưng hiện ngân hàng máu của bệnh viện chính 

Saint-Antoine đã đầy. 

Một người hiến máu viết trên Twitter rằng bệnh viện trả cô về do có quá nhiều người tới hiến tặng 

máu. 

Có vẻ như người Pháp đang phát huy hết sức tinh thần đoàn kết của mình... 

05:49  

 



Tổ chức khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' - IS, có thể đang gặp áp lực lớn ở các chiến trường và mặt 

trận tại Syria, hoặc Irak, do đó đã lựa chọn chuyển đổi chiến lược bằng cách 'tấn công xa' để chuyển 

đổi trọng tâm của áp lực, hoặc tạo ra hiệu quả khác, theo phân tích của phóng viên an ninh của 

BBC. 

Tin cho hay, các quốc gia có vai trò trong các chiến dịch chống IS đã đang có các cuộc họp riêng rẽ 

về vấn đề bảo đảm an ninh, chống khủng bố, trong đó, Hoa Kỳ, Anh đã nhóm họp các cuộc họp. 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, hiện tại chưa có nguy cơ ngay lập tức đối với Hoa Kỳ. 

Tại Anh, được biết trong thời gian qua đã có những diễn tập với quy mô khác nhau chống khủng bố. 

05:07  

 
Tin cho hay, nhà ga North (Bắc) Gatwick đã được mở trở lại ở sân bay tại London này. 

Trước đó, một người đàn ông 41 tuổi từ Pháp đã bị cảnh sát Anh thẩm vấn sau khi vật có vẻ là pháo 

hoa đã được phát hiện tại sân bay. 

04:55  

  



 
Trưởng công tố nhà nước Pháp khẳng định tìm thấy một hộ chiếu Syria gần xác của một kẻ tấn 

công. 

Hộ chiếu này, như được thông báo tại cuộc họp báo buổi tối thứ Bảy, đã được đăng ký 'tị nạn' tại Hy 

Lạp từ tháng Mười. 

Thế giới tiếp tục bày tỏ đoàn kết với nước Pháp và cầu nguyện cho các nạn nhân các vụ tấn công tối 

thứ Sáu. 

Tại quảng trường Trafalgar tại London đã diễn ra một cuộc tập hợp lớn bày tỏ đoàn kết với nước 

Pháp và cầu nguyện cho các nạn nhân trong tối thứ Bảy. 

04:43  

  



 
"Một số chuyên gia cho rằng loạt tấn công vừa rồi khó có thể phòng vệ trước, dù có chuẩn bị kỹ tới 

đâu đi nữa."90% các vụ tấn công có thể tránh được trước khi nó xảy ra. Vấn đề là làm sao đạt được 

từ 90% đến 99%," Alain Bauer, chuyên gia về tội phạm trả lời phỏng vấn của Le Point hôm 14/11. 

"Đó mới là vấn đề. Và nói chung, khi chúng ta tìm hiểu được làm thế nào mà nó [vụ tấn công] xảy 

ra, thì chúng ta cũng tìm được cách làm sao để ngăn ngừa. 

"Trong lĩnh vực tình báo, chúng tôi nhận được lượng thông tin tới choáng ngợp. Chúng tôi có khả 

năng phản ứng rất tốt nhưng gặp phải khó khăn rất quan trọng là hiểu được tất cả những gì chúng ta 

có trong tay," chuyên gia Bauer nói. 

"...Việc có bảy hay tám kẻ tấn công tự sát là lần đầu tiên xảy ra trên đất Pháp. Đây trước tiên là một 

tín hiệu, một ký hiệu. 

"Đeo chất nổ ở thắt lưng, đánh bom tự sát, địa điểm tấn công, chính là để lại ký hiệu. Điều bất ngờ 

là cách họ liên lạc với nhau, cách trao đổi thông tin để hành động." 

04:12  

 
Tin cho hay, khu vực gần tháp Eiffel ở thủ đô của Pháp đã được sơ tán. 



An ninh vẫn tiếp tục được siết chặt tại Pháp, trong lúc nhà chức trách Pháp đang tìm kiếm các thủ 

phạm và kẻ tổ chức. 

Nước Pháp tuyên bố ba ngày quốc tang, trong khi tình trạng khẩn cấp đã bước sang đêm thứ hai. 

Tám bệnh viện của Paris đang nỗ lực chăm sóc các nạn nhân bị thương. 

Hiện đang xuất hiện lời kêu gọi trên mạng xã hội về việc 'hiến máu' cho các cơ quan y tế, theo BBC 

News. 

Số liệu khẳng định 80 người đã bị các tay súng khủng bố bắn chết tại Bataclan. 

"Một nữ nhân chứng nói với BBC bà đã sống sót nhờ nằm bên dưới những người bị các tay súng 

bắn," Therese nói với BBC. 

03:59  

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tổ chức một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia của 

ông, trước khi lên đường tới hội nghị thượng đỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tại cuộc họp báo, ông Obama nói: 

"Không có thông tin mâu thuẫn với đánh giá ban đầu của Pháp về trách nhiệm của Isil", ông sử 

dụng một từ viết tắt thay thế cho từ IS, tức tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. 



03:59  

 

Báo Le Monde có bài viết hôm 14/11 rằng, sau một đêm kinh hoàng, sáng ra nhiều người sẽ phải 

tìm cách giải thích về vụ thảm họa ở Paris với con trẻ. 

Nhưng giải thích sao đây? Dù người lớn có chọn cách nói đơn giản, dễ hiểu, thì đâu sẽ là từ ngữ nên 

dùng với các em? Khủng bố? Cuồng tín? - Bài báo với tựa đề "Giải thích sao với trẻ con về vụ tấn 

công Paris?" viết. 

Và khó khăn nhất là trả lời câu hỏi Tại sao? 



Chính quyền Pháp vẫn duy trì lệnh cấm tuần hành vì lý do an ninh, và khuyên người dân nên ở 

trong nhà. Tuy nhiên, nhiều người đã mang hoa và nến tới đặt ở các địa điểm xảy ra tàn sát. 

Nhà hát Metropolitan Opera ở New York đã chơi bản La Marseillaise, quốc ca Pháp, trước khi bắt 

đầu vở diễn Tosca của Pucini, cũng theo \le |Monde. 

Báo Le Figaro bản in đã ra số đặc biệt vào hôm thứ Bảy, với tổng biên tập kêu gọi phóng viên tình 

nguyện viết bài về vụ tấn công cho số báo in bất thường này. 

Truyền thông Pháp liên tục nhắc tới lời kêu gọi đoàn kết, mạnh mẽ và duy trì lối sống, tinh thần của 

người Pháp, để chứng minh cho những kẻ tấn công thấy họ không dễ bị làm cho khiếp sợ. 

03:27 

   



Nước Pháp tiếp tục siết chặt an ninh, truy lùng những kẻ có trách nhiệm với các vụ tấn công khủng 

bố, trong khi vẫn đang cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng. 

Cuộc họp báo của Trưởng Công tố nhà nước Pháp, ông Francois Molins cũng hé lộ các chi tiết được 

cho là những gì còn 'chưa biết' về các vụ tấn công và các phần tử khủng bố, cũng như những gì 

được cho là thông tin 'sai'. 

Trong số những gì người ta chưa biết, có câu hỏi liệu có một người tị nạn Syria có mặt trong các 

nhóm khủng bố? 

Một hộ chiếu của một người sinh năm 1990 ở Syria đã tìm thấy từ một nghi phạm khủng bố ở gần 

khu vực Sân bóng Stade de France. 

Theo thông tin được nhà chức trách Hy Lạp chia sẻ, các thông tin từ hộ chiếu này phù hợp với 

thông tin về một người đã đăng ký tị nạn ở Hy Lạp từ tháng Mười. 

Tuy nhiên, nhà chức trách Pháp chưa thể khẳng định liệu nghi phạm tấn công có đúng là người chủ 

của tấm hộ chiếu đó hay không. Hoặc đó có đúng là người được mô tả trong hộ chiếu hay không? 

02:59  



Trưởng công tố của Cộng hòa Pháp, Francois Molins công bố nhiều chi tiết được cho là giúp biết rõ 

hơn về các vụ tấn công khủng bố hôm thứ Sáu ở Paris, cũng như ở Saint Denis. Các chi tiết được 

ông đưa ra trong cuộc họp báo lúc 19h ngày thứ Bảy 14/11, theo báo Pháp, Lemonde.fr 

Theo đó có ít nhất bảy phần tử khủng bố đã tham gia vào các cuộc tấn công và sau đó đã tự sát sau 

khi kích nổ các thíết bị nổ đeo trên mình những người này. 

Trong số 352 người bị thương, 99 người đang trong tình trạng nguy kịch, cấp cứu. 

Ba nhóm tấn công đã phối hợp với thời gian các vụ tấn công khá gần nhau tối hôm thứ Sáu, vẫn 

theo ông Francois Molins. 

Về thiết bị, các nhóm khủng bố sử dụng các vũ khí khá giống nhau (súng AK, áo gilets gắn thuốc 

nổ TATP). 

Hai xe hơi sử dụng có màu đen. 

Một người Pháp bị phát hiện trong số thành viên khủng bố ở Bataclan, người này sinh ngày 

21/11/1985. 

Một người Pháp khác cư trú ở Bỉ có dấu hiệu liên quan các vụ tấn công. 

Về động cơ, các phần tử tấn công có liên quan tới các nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Syria 

và Irak. 

23:46  

Truy bắt ở Bỉ 'liên quan tới các vụ tấn công ở Paris' 

Cảnh sát đang truy lùng một khu vực ở thủ đô của Bỉ liên quan tới các vụ tấn công ở Paris, và đã bắt 

giữ một người, tin tức cho hay.  



23:21  

Một người Pháp bị bắt giữ ở sân bay Gatwick sau khi tìm thấy "súng" 

Cảnh sát vừa bắt giữ một người Pháp, 41 tuổi sau khi phát hiện "dường như có vũ khí" tại sân bay 

Gatwick. 

Cảng Bắc sân bay Gatwick đã được di tản và các chuyến bay đã bị đình hoãn sau khi có báo động 

về an ninh. 

"Người đàn ông này đang được thẩm vấn trong khi chúng tôi tìm cách xác định bối cảnh của vụ 

việc, nhưng vào lúc này còn quá sớm để nói rằng chủ định của ông ta là gì, nếu có. 

"Tuy nhiên trong bối cảnh những diễn biến tại Paris tối hôm thứ Sáu, đang có cảnh giác cao xung 

quanh những vụ việc như vậy và tốt nhất là chúng tôi xem tất cả mọi vụ việc đều nghiêm trọng," 

ông Nick May, Trưởng Điều tra hình sự, nói. 

Cảng Bắc sân bay Gatwick nay đã mở cửa hoạt động trở lại. 

23:11  

Tưởng nhớ nạn nhân các vụ tấn công ở Paris 



 

Trước cửa quán Carillon 

 

BLOG 23:02  

Phạm Cao Phong, cộng tác viên BBC Tiếng Việt từ Paris "Nước Pháp đã bị xúc phạm một cách hèn 

hạ, bạo lực bởi hành vi tàn nhẫn, nhục nhã, xấu hổ và không thể tha thứ của Nhà nước Hồi Giáo", 

Tổng thống Pháp François Holland nói trên truyền hình ngày 14.11.2015. 

Ông cũng sử dụng cụm từ "hành động chiến tranh" và lần đầu tiên chỉ sự việc tắm máu ngày thứ 

Sáu 13.11 vừa qua gây ra do "quân đội khủng bố" của Tổ chức IS thực hiện. 

Nguồn tin của Bộ Nội Vụ Pháp cho hay họ tìm thấy tại hiện trường gần sân vận động Stade France 

một hộ chiếu Syria. Việc này hoàn toàn không bình thường vì từ trước đến nay tổ chức khủng bố 

vẫn thường sử dụng những người được chiêu mộ có địa chỉ sinh sống tại Pháp. 



Sự việc gần sân vận động hoàn toàn có thể biến thành biển máu vì nếu kẻ đánh bom cho nổ bom 

trước trận đấu khi khán giả còn đông đảo bên ngoài hay bên trong sân vận động thì sự hoảng sợ và 

hỗn loạn còn có thể dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề hơn số 5 người thiệt mạng và hàng chục người 

bị thuơng tại chỗ phát nổ tại sân vận động có sức chứa 80.000 người.  

Đây có thể thêm một yếu tố nữa cho vụ điều tra về hướng có sự đột nhập từ nước ngoài của binh 

lính được đào tạo chuyên nghiệp vì kỹ thuật chế tạo và đánh bom theo phương thức trên đòi hỏi 

phải có sự am hiểu và cũng chưa bao giờ xảy ra trên lãnh thổ Pháp. 

 

Đây hoàn toàn có thể được coi như lời tuyên chiến chính thức của IS, tương tự như hành động của 

Nhật Bản trong trận Trân Châu Cảng. 

Tổ chức này đã phát tán trên mạng bằng hai thứ tiếng Pháp và Ả rập tự nhận là kẻ đã tổ chức cuộc 

tàn sát. Họ nói việc nhắm vào trận đấu trên sân Stade de France vì đây là hai nước đi đầu chống IS 

tại châu Âu và buổi hoà nhạc tại nhà hát Bataclan là một "hội hè suy đồi". 

 

Tuy nhiên trong thông báo này có một chi tiết không chính xác. IS nói có những vụ tấn công tại 

quận 10, quận 11 và quận 18. Tuy nhiên tại quận 18 không có vụ việc nào xảy ra." 

22:54  

Người dân tiếp tục đặt hoa tưởng nhớ những người bị nạn trong các vụ tấn công tại Paris tối thứ Sáu 

13/11. 

 
Cửa hàng đóng cửa để thể hiện tinh thần đoàn kết với gia đình nạn nhân. 

 

 



22:45  

Đình hoãn chuyến bay vào Pháp vì có đe dọa 

Giới chức trách Hà Lan đã không cho phép một chiếc phi cơ chuẩn bị bay sang Pháp được cất cánh 

tại sân bay Schiphol ở Amsterdam sau khi có tin trên Twitter đe dọa liên quan tới chuyến bay này. 

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết giới chức trách đã rà soát chiếc phi cơ của hãng hàng không Air 

France KLM, suốt một tiếng đồng hồ. 

Chiếc phi cơ đáng lẽ đã cất cánh lúc khoảng 13:45. 

Trước đó, thứ Bảy, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố các biện pháp thắt chặt an ninh cho mọi 

di chuyển ra vào với nước Pháp.  

BLOG 22:33  

Jeanette Kane, từ Hoa Kỳ, có mặt tại Paris  

Jeanette Kane, từ Hoa Kỳ, có mặt tại Paris 

"Tôi đang ở trong một khu vực được chặn riêng cùng với chín người Mỹ nữa. 

Chúng tôi đều ổn cả và cố có một ngày bình thường cuối cùng tại Paris. 

Chúng tôi khi đó ở trong nhà hàng La Triangle, góc phố nơi có nhà hàng Le Petit Cambodge. Chúng 

tôi đang ăn chợt thấy cảnh sát đổ tới và một phụ nữ chạy vào quán của chúng tôi đầy hốt hoảng. 

Chúng tôi rời đi và theo dõi tin tức qua điện thoại di động. Chúng tôi quyết định tới nhà một người 

bạn, căn hộ của họ rộng và chúng tôi có 10 người trong đó có 5 trẻ em. 

Nhưng căn hộ của họ lại ở ngay đằng sau nói các con tin đang bị bắt giữ vì thế chúng tôi đã bị cảnh 

sát nói không được tới đó. 

Chúng tôi trở lại chỗ trọ của mình nhưng suýt nữa bị cảnh sát không cho lên vì cũng gần các điểm 

bị tấn công. 

Chúng tôi không ngủ cả đêm, 10 người trong một phòng, cố trấn an trẻ con. 

Tôi đã có mặt ở Washington hôm 9/11, bạn tôi thì ở New York hôm đó vì thế chúng tôi cảm nhận 

được những gì mình đã từng cảm nhận khi đó." 

22:20  

Diễn biến các vụ tấn công tối thứ Sáu 13/11 

21:20 - Tiếng nổ lớn đầu tiên gần sân vận động Stade de France 

21:25 - Nổ súng tại quán bar Le Carillon bar và nhà hàng ăn Le Petit Cambodge, rue Bichat 

21:29 - Thêm nổ súng ở cùng khu vực đó tại avenue de la Republique 

21:30 - Tiếng nổ lớn thứ hai gần sân vận động Stade de France 



21:38 - Nổ súng tại quán bar La Belle Equipe, phố Rue de Charonne 

21:43 - Nố lớn tại boulevard Voltaire, gần nhà hát Bataclan 

21:49 - Nổ súng tại nhà hát Bataclan, và có tiếp theo là những tiếng nổ lớn 

21:53 - Nổ lớn lần thứ ba gần sân vận động Stade de France 

22:00 - Nố súng tại boulevard Beaumarchais, gần Bataclan 

Nguồn: Cảnh sát, trích trang tin online LeJDD 

22:07  

Tin liên quan từ châu Âu trong ngày 14/11: 

Chính quyền bang Bavaria, Đức, cho hay người đàn ông bị họ bắt vì nghi có liên quan đến vụ tấn 

công Paris là một công dân Montenegro, 51 tuổi. 

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Ba Lan, Konrad Szymanski tuyên bố nước ông từ chối 

số người tỵ nạn Trung Đông do EU phân bổ: 

'Sau các sự kiện bi thảm tại Paris, Ba Lan không công nhận quy định của Ủy hội châu Âu phân bổ 

người tỵ nạn cho các nước thành viên." 

Ba Lan nay coi việc buộc các thành viên EU cùng nhận 160 nghìn người tỵ nạn đa số là dân Syria 

vào EU trong năm nay là 'không khả thi về mặt chính trị'. 

 


