
 

Paris bị tấn công, ít nhất 120 người chết 

BBC, 13/11/2015 

  
Ít nhất bốn chục người chết và nhiều người bị thương trong bốn vụ nổ súng ở Paris hôm 

13/11/2015.  

Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa toàn bộ các biên giới sau các cuộc tấn công liên 

hoàn tại Paris làm nhiều người chết. 

Ít nhất 120 người có tin đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng súng và bom, riêng tại phòng 

hòa nhạc Bataclan ở trung tâm Paris là 80. 

Nghi có bàn tay của IS 

Động cơ của các tay súng chưa được xác nhận, nhưng một nhân chứng tại tại phòng hòa nhạc 

Bataclan nghe một trong những kẻ tấn công dường như bày tỏ sự ủng hộ các chiến binh Nhà nước 

Hồi giáo (IS). 

"Đây là lỗi của Hollande, ông ta không nên can thiệp vào Syria!" người đàn ông hét lên, theo hãng 

AFP. Tổng thống Pháp đã quyết định tham gia các cuộc không kích của phương Tây nhắm vào IS. 

Trước đó, tại Paris đã xảy ra các cuộc tấn công đầu tháng 1/2015, khi các tay súng Hồi giáo sát hại 

18 người sau khi tấn công tạp chí trào phúng Charlie Hebdo, một siêu thị của người Do Thái và một 

nữ cảnh sát tuần tra. 

http://www.bbc.com/vietnamese/world/2015/11/151113_paris_shooting_explosion#share-tools
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Thời điểm ‘đông khách nhất’ 

Cuộc tấn công phòng hòa nhạc 1.500 ghế Bataclan là được ghi nhận là cuộc thảm sát đẫm máu nhất 

đêm thứ Sáu. 

Các tay súng đã bắn vào những người tham dự concert của nhóm nhạc rock Mỹ Eagles of Death 

Metal. Phòng hòa nhạc đầy khán giả vì toàn bộ vé đã được bán hết. 

Một loạt các cuộc tấn công xảy ra không xa Quảng trường Cộng hòa và Quảng trường Bastille ngay 

tại khu trung tâm thủ đô Paris. Các tay súng đã chọn thời điểm các quán cà phê, quán bar và nhà 

hàng đang đông khách nhất. 

Các tay súng đã bắt con tin tại phòng hòa nhạc Bataclan trước khi bị cảnh sát tràn vào khống chế. 

Nhiều người khác chết trong các cuộc tấn công gần Stade de France, tin cho hay có thể đã có đánh 

bom liều chết, và tại một số nhà hàng. 

Dân Paris được khuyến cáo ở trong nhà và 1.500 binh lính được điều động vào thành phố. 

Vụ tấn công chết nhiều người nhất xảy ra tại phòng hòa nhạc Bataclan. 

Phóng viên BBC Hugh Schofield nói hàng chục xe cứu thương đã tới hiện trường, bên trong có 

nhiều nạn nhân. 

Các nhà hàng nằm cạnh là Le Petit Cambodge và Le Carillon ở quận 10 cũng bị tấn công và phóng 

viên BBC nhìn thấy 10 người nằm trên đường, đã chết hoặc bị thương nặng. 
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Một nhân chứng nói với báo Liberation rằng ông nghe thấy hơn 100 tiếng súng tại cafe La Belle 

Equipe ở quận 11. 

Người ta cũng nghe súng nổ ở trung tâm mua sắm Les Halles. 
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Trong bài phát biểu phát đi trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên 

bố 'tình trạng khẩn cấp' trên khắp cả nước. 

Ông cũng nhóm họp cuộc họp nội các khẩn cấp vào lúc nửa đêm, theo truyền hình của BBC News. 

Tổng thống Hoa Kỳ đã có tuyên bố về các vụ tấn công ở Paris trong bài phát biểu được truyền đi 

trực tiếp từ Nhà trắng. Ông Barack Obama nói Hoa Kỳ đang liên lạc chặt chẽ với Pháp. 



Tổng thống Mỹ nói nước Mỹ sẽ 'đứng bên cạnh nước Pháp dù những kẻ đứng sau các vụ tấn công là 

ai." 

Thủ tướng Anh David Cameron gọi điện cho tổng thống Pháp nói Anh quốc sẽ "làm tất cả những gì 

có thể để giúp Pháp". 
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Các lãnh đạo Pháp, ông Manuel Valls cùng với François Hollande và Bernard Cazeneuve có mặt ở 

phủ thủ tướng họp khẩn. 

Các nhân chứng cho Libération hay rằng ngay khi vừa bắt đầu trận đấu Pháp-Đức tại Stade de 

France họ đã nghe hai tiếng nổ lớn đến "rung cả trần nhà", hiện giờ loa đang phát lời kêu gọi bình 

tĩnh để giải tán có trật tự. 
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Những người đến xem trận bóng đá bắt đầu ra khỏi Stade de France từ từ, theo Christine Nguyen, 

nhà báo tự do từ Paris. 

Tại Place de la République cảnh sát báo động và hiện nay hoàn toàn vắng bóng người. 
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Các địa điểm bị tấn công: 

 Phòng hòa nhạc Bataclan Bataclan, 50 đại lộ Voltaire, quận 11 - tấn công bằng súng và bắt 

giữ con tin 



 Bar Le Carillon, 18 đường Alibert, quận 10 - tấn công bằng súng 

 Nhà hàng Le Petit Cambodge, 20 đường Alibert, quận 10 - tấn công bằng súng 

 La Belle Equipe, 92 đường Charonne, quận 11 - tấn công bằng súng 

 Stade de France, đường Denis, phía bắc Paris - đánh bom liều chết trong lúc trận Pháp - Đức 

đang diễn ra 

 Nhà hàng La Casa Nostra, đường Fontaine, quận 11 

 


