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Tiết lộ những bức ảnh kinh hoàng từ Syria, có thể chứng minh chế độ Assad 

tra tấn và giết người dã man 

CNN, 21/1/2014 

Phạm Vũ Lửa Hạ lược dịch 

(Cảnh báo của người dịch: Cuối bài có một số hình ảnh có thể đáng ghê sợ. Độc giả có thể bỏ 

qua nếu không muốn xem.) 

 

Một nhóm gồm những công tố viên tội ác chiến tranh và chuyên gia điều tra nổi tiếng quốc tế đã 

phát hiện “bằng chứng trực tiếp” về “hành động tra tấn và giết người có hệ thống” chế độ Syria 

của tổng thống Bashar al-Assad thực hiện. 

Các luật sư của nhóm này đã cung cấp độc quyền cho đài CNN (Mỹ) và báo The Guardian 

(Anh) một báo cáo mới dựa trên hàng ngàn tấm ảnh chụp xác chết của những người được cho là 

tù nhân bị sát hại trong khi bị chính quyền Syria giam giữ. Nhóm này cho rằng báo cáo này sẽ có 

giá trị tố cáo trong một tòa án hình sự quốc tế. 

David Crane, một trong những tác giả của báo cáo, nói: “Đây là bằng chứng rõ rệt. Bất cứ công 

tố viên nào cũng muốn thấy loại bằng chứng này – các hình ảnh và quy trình. Đây là bằng chứng 

trực tiếp về cỗ máy sát nhân của chế độ này.” 

Ông Crane, công tố viên trưởng đầu tiên của Tòa án Đặc biệt dành cho Sierra Leone, đã truy tố 

cựu tổng thống Liberia Charles Taylor về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại. 

Taylor trở thành cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị tuyên bố phạm tội ác chiến tranh kể từ sau 

Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông bị kết án 50 năm tù. 

Đài CNN cho biết không thể xác nhận một cách độc lập tính xác thực của những bức ảnh, các tài 

liệu và lời chứng được dẫn trong báo cáo này, và dựa vào các kết luận của nhóm soạn báo cáo 

này, gồm các công tố viên hình sự quốc tế, một chuyên gia bệnh học điều tra, một nhà nhân 

chủng học và một chuyên gia về hình ảnh kỹ thuật số. 

Theo báo cáo này, các xác chết trong những bức ảnh này cho thấy các dấu hiệu bị đói, đánh đập 

tàn bạo, xiết cổ, và chịu các hình thức tra tấn và giết người khác. 

Trong một cụm ảnh về 150 người được các chuyên gia nghiên cứu kỹ càng, 62% thi thể bị gầy 

mòn với trọng lượng cơ thể rất thấp và vẻ hốc hác cho thấy bị bỏ đói. Đa số các nạn nhân là nam 

giới rất có thể trong độ tuổi từ 20 đến 40. 

Một hệ thống đánh số phức tạp cũng được dùng để phân loại các thi thể, mà chỉ có cơ quan tình 

báo có liên quan biết danh tánh của những thi thể này. Báo cáo này cho biết đó là nỗ lực để biết 

cơ quan tình báo chịu trách nhiệm về từng cái chết, rồi sau đó cung cấp giấy tờ giả nói rằng 

người đó chết trong bệnh viện. 

Một trong ba luật sư soạn bản báo cáo này – Sir Desmond de Silva, cựu công tố viên trưởng của 

Tòa án Đặc biệt dành cho Sierra Leone – so sánh những bức ảnh này với ảnh của những người 

sống sót sau nạn diệt chủng người Do Thái (Holocaust). 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài CNN, ông nói rằng các thi thể tiều tụy hốc hác là kết quả 

của việc bỏ đói để tra tấn, “gợi nhớ những hình ảnh của những người còn sống trong các trại sát 

nhân của Đức Quốc xã sau Chiến tranh Thế giới thứ hai”. 

http://phamvuluaha.wordpress.com/2014/01/26/syria-photos/
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Ông de Silva nói với người dẫn chương trình Christiane Amanpour của đài CNN: “Bằng chứng 

này có thể là cơ sở truy tố các tội ác chống lại nhân loại – mà không có gì đáng nghi ngờ cả. Dĩ 

nhiên, chúng tôi không có quyền ra quyết định. Chúng tôi chỉ có thể thẩm định bằng chứng, và 

nghĩ rằng bằng chứng này có thể được một tòa án chấp nhận là xác thực.” 

Trong suốt thời gian diễn ra nội chiến ở Syria, chế độ của al-Assad đã bác bỏ các cáo buộc về vi 

phạm nhân quyền và đổ tội cho “bọn khủng bố” về nạn bạo lực gây chết người. 

Báo cáo này lấy bằng chứng từ lời khai của của một người từ bỏ chế độ Syria được đặt mật danh 

“Caesar” vì lý do bảo vệ an ninh, và gần 27.000 bức ảnh do ông ta cung cấp; tổng cộng có 

55.000 hình ảnh như vậy được tuồn ra khỏi Syria. 

Theo báo cáo, Caesar làm nhân viên chụp ảnh trong lực lượng quân cảnh. Sau khi chiến tranh nổ 

ra, công việc của ông chỉ toàn là ghi lại hình ảnh “những tù nhân bị giết”. Ông nói đã chụp ảnh 

đến 50 thi thể mỗi ngày. Có lúc ông đã làm một việc khác thường là chụp ảnh một nhóm các thi 

thể để chứng tỏ rằng nó “trông giống như một lò mổ”. 

Các tác giả của báo cáo nhận xét rằng việc chụp ảnh tất cả các thi thể cho thấy rất rõ là “các vụ 

sát nhân này có tính hệ thống, được chỉ thị từ cấp trên”. Ông Crane nói với đài CNN: “Đó là một 

cỗ máy công nghiệp tàn nhẫn chà đạp công dân của mình. Đó là sát nhân hàng loạt ở thời đại 

công nghiệp.” 

Báo cáo này nhận xét rằng các vụ sát nhân này có thể đã được ghi lại một cách thấu đáo như một 

cách chứng minh về cái chết của mỗi người mà không cho thân nhân của người chết thấy thi thể. 

Ngoài ra, mục đích có thể là để chứng minh rằng “các mệnh lệnh xử tử đã được thực hiện”. 

Ngoài chuyện có một kế hoạch mang tính hệ thống để ghi lại các vụ vi phạm nhân quyền, việc 

chụp ảnh cũng có thể là cách thức xưa nay họ vẫn làm. 

Các tác giả của báo cáo gồm de Silva, Crane, và Giáo sư Sir Geoffrey Nice, cựu công tố viên 

trưởng truy tố cựu tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic. Báo cáo được công bố chỉ mấy ngày 

trước hội nghị Geneva II, nỗ lực mới nhất để đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc nội 

chiến đẫm máu ở Syria. 

Ông de Silva nói với ký giả Amanpour của CNN rằng các luật sư được hãng luật Carter-Ruck 

của Anh Quốc thuê viết báo cáo này với nguồn tài trợ của chính phủ Qatar. 

Ông nói: “Suy cho cùng, các kết luận của chúng tôi có giá trị là nhờ tính chính trực của những 

người có liên quan. Nhóm chúng tôi ý thức rất rõ về việc có những lợi ích đối đầu nhau trong 

cuộc khủng hoảng Syria – cả lợi ích quốc gia lẫn lợi ích quốc tế. Chúng tôi ý thức rất rõ về điều 

đó. Hiểu như vậy, nên chúng tôi tiến hành công việc này với một mức độ nghi ngờ nhất định.” 

Đài CNN được một quan chức chính phủ Qatar giới thiệu về hãng luật Carter-Ruck, và bản báo 

cáo này. Một nhà sản xuất chương trình CNN đã gặp gỡ và trao đổi với các tác giả báo cáo tại 

thủ đô Doha của Qatar. 

Hàng núi dữ liệu 

Báo cáo này cho biết “Caesar” đã mang ra khỏi Syria ảnh chụp hàng ngàn người mà ông nói là 

đã bị chế độ sát hại. 

Các luật sư và ba chuyên gia điều tra làm việc với các luật sư được cung cấp 26.948 hình ảnh 

trên một máp laptop. Họ thực hiện một “phân tích chính thức” với hình ảnh về 835 người, rồi 

nghiên cứu chi tiết hơn về 150 người. 
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Những hình ảnh được cung cấp cho CNN cho thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Bụng, mặt, và 

thậm chí cả chân đều bị lõm xuống, chứ không phải lồi lên. Trên một số phần thân trên, cơ thể bị 

bầm và chảy máu nặng đến nỗi da của các nạn nhân đủ màu: đen, đỏ, tím và hồng. 

Lồng ngực và phần thân trên của một nạn nhân đầy các vết thương hình chữ nhật và song song, 

một mớ hỗn tạp các vết bầm và da rách, che đầy từng phân trên cơ thể nạn nhân từ cổ đến xương 

chậu. 

Bác sĩ Stuart Hamilton, một chuyên gia bệnh học điều tra, nói với ký giả Amanpour: “Đây không 

chỉ là một người gầy ốm, hay người có thể đã không có đủ đồ ăn vì chiến tranh đang diễn ra. Đây 

là một người thực sự đã bị bỏ đói.” 

Nhóm điều tra đã xác định vết bầm trên cổ giống với dấu do bị xiết cổ bằng dây thừng, miếng 

cao su hay một vật như vậy, khác với dấu để lại do treo cổ. Báo cáo viết rằng “sự xiết cổ kiểu 

này cũng giống với sự xiết cổ được dùng như một phương pháp tra tấn”. 

Chuyên gia hình ảnh kỹ thuật số Stephen Cole cũng đánh giá là các hình ảnh này không bị sửa 

đổi hay chế tác bằng kỹ thuật số.  

Bằng chứng được cho rằng thể hiện quy trình từng bước một 

Tại sao các luật sư nghĩ rằng họ được cung cấp bằng chứng rành rành về các vụ sát nhân của chế 

độ al-Assad? 

Ông David Crane nói: “Ở Sierra Leone, có 1,2 triệu người bị sát hại nhưng tôi không thể ráp họ 

với tên và biến cố. Ở đây chúng tôi có ảnh chụp, người chụp ảnh và các báo cáo với hồ sơ giấy 

tờ, con dấu, chữ ký, và ngày tháng.” 

Mỗi thi thể trong các bức ảnh mà đài CNN được thấy đều có ghi số; thường trong ảnh cũng có 

thể thấy tay của một người cầm một miếng giấy viết cùng con số đó. 

Những con số này được xóa mờ trong báo cáo công bố cho CNN để bảo vệ danh tánh của 

“Caesar” và giấu địa điểm của bệnh viện quân y nơi các bức ảnh này được chụp. Tuy nhiên, một 

nhà sản xuất chương trình CNN ở Doha được xem các bức ảnh gốc không bị xóa mờ. 

Khi một tù nhân bị chết trong khi bị giam giữ, thi thể được gởi đến một bệnh viện quân y; tại đó 

thi thể được đánh số và chụp ảnh trong quy trình lưu trữ hồ sơ hành chính. 

Các luật sư cho rằng hệ thống đánh số chi tiết này là bằng chứng đáng thuyết phục về ý đồ sát 

nhân của chính quyền Syria. 

Báo cáo này cho biết khi một tù nhân bị giết, thi thể được cấp một con số tương ứng với “chi 

nhánh của cơ quan an ninh chịu trách nhiệm về việc giam giữ và cái chết của người này”. Thi thể 

sau đó được cơ quan an ninh đưa đến một bệnh viện quân y, rồi sẽ đi vào hệ thống hành chính 

của chính quyền Syria. 

Caesar nói với các luật sư rằng ông, một bác sĩ, và một người của ngành tư pháp sẽ khám nghiệm 

tử thi. Sau đó vị bác sĩ sẽ điền các giấy tờ nội bộ, ghi nhận rằng ông đã thấy tử thi, đồng thời một 

giấy khai tử chính thức, thường nêu lý do giả mạo về cái chết ví dụ như “đau tim” hay “khó thở”, 

sẽ được cấp cho thân nhân của người chết. Lúc đó, một con số thứ hai sẽ được cấp cho thi thể, 

ghi nhận lý do giả mạo về cái chết. 

Ông Crane nói: “Là một công tố viên, tôi phải chứng minh một quy trình. Và những bằng chứng 

như thế này, tuy không phải là khác thường, nhưng rất hiếm trong luật quốc tế hiện đại. Ông nói 
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thêm là ông có thể trình bày về quy trình này cặn kẽ từng bước một cho một tòa án hay bồi thẩm 

đoàn thấy. 

Ông Nice cũng đồng ý như vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn của ký giả Amanpour. Ông nói 

số lượng thi thể, cách thức phân loại và sắp xếp một cách có hệ thống, và nỗ lực che giấu nguyên 

nhân chết đều chỉ về một hướng. “Ta có thể suy đoán một cách hợp lý rằng đây là một mẫu hình 

hành vi, mà phải có thẩm quyền cấp cao hơn.” 

Nguồn tin 

Kể từ sau cuộc xâm lăng Iraq do Mỹ đứng đầu – được ủng hộ bằng những bằng chứng sai do một 

nguồn có mật danh “Curveball” cung cấp – cả cộng đồng tình báo lẫn báo chí đều đã rất nghi 

ngờ về một nguồn tin duy nhất từ một người đào tẩu như “Caesar”. 

Các luật sư phỏng vấn Caesar, trong đó có ông Crane với kinh nghiệm về tình báo quân sự, nói 

rằng họ thấy ông ta là “một nhân chứng trung thực và đáng tin cậy”. 

Một phần của bản báo cáo viết: “Ông không có dấu hiệu nào tỏ vẻ muốn gây giật gân, hay tỏ vẻ 

chính kiến thiên vị. Dù ông là người ủng hộ những người phản đối chế độ hiện tại, nhóm điều tra 

hài lòng là ông đã kể một cách trung thực về những kinh nghiệm của mình.” 

Họ cho rằng bằng chứng của Caesar có thể được sử dụng một cách an toàn trong bất cứ một quy 

trình tố tụng tư pháp nào về sau. 

Báo cáo cho biết Caesar nói rằng việc chụp ảnh đã gây ra “tổn thương tâm lý” cho ông và các 

đồng nghiệp. 

Vào tháng 9/2011, khoảng 7 tháng sau khi nổ ra nội chiến Syria, Caesar được một người liên hệ; 

đó là một thân nhân bên nhà vợ đã rời bỏ đất nước chỉ mấy ngày sau khi cuộc khởi nghĩa bắt 

đầu. Trong báo cáo, người này được gọi là “người liên hệ của Caesar”, mà các luật sư cũng đã 

phỏng vấn cho báo cáo. 

Người liên hệ này đang làm việc với “các tổ chức nhân quyền quốc tế”, và thấy “Caesar” là một 

nguồn thông tin đáng tin cậy từ trong nước. 

Chẳng bao lâu sau, Caesar gởi hàng ngàn bức ảnh cho người liên hệ. Khi Caesar tỏ vẻ lo ngại về 

sự an toàn của mình, những người liên hệ của ông trong phe đối lập Syria được ông tiết lộ những 

bức ảnh này đã sắp xếp cho ông và gia đình trốn khỏi Syria. 

Các luật sư không tiết lộ về cách tổ chức việc bỏ trốn này, nhưng báo cáo cho biết quá trình này 

mất bốn tháng, và Caesar rời khỏi đất nước trước gia đình mình. 

Báo cáo viết: “Nếu ông muốn phóng đại bằng chứng của mình thì rất dễ để ông nói rằng ông đã 

thực sự chứng kiến các vụ xử tử. Thực ra, ông nói rất rõ là ông chưa bao giờ chứng kiến vụ xử tử 

nào.” 

Không rõ hiện nay Caesar và gia đình hiện đang sống ở đâu; các luật sư chỉ nói rằng họ tiến hành 

cuộc điều tra của họ ở Trung Đông. 

Bước tiếp theo 

Syria không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế. Cách duy nhất để tòa án này có thể 

truy tố một người từ Syria sẽ là thông qua đề nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. 

Vì Nga ủng hộ chế độ Assad, và vì Nga có quyền phủ quyết ở hội đồng này, nên khó có khả 

năng có được đề nghị đó, ít nhất là hiện thời. 
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Nhưng nếu một ngày nào đó tòa án này xử vụ Syria, báo cáo này gần như chắc chắn sẽ được 

trưng làm bằng chứng. 

Ông de Silva nói: “Chúng tôi chỉ biết lắp đạn vào súng. Ngắm và bóp cò là việc của người khác.” 

Nguồn: Gruesome Syria photos may prove torture by Assad regime, CNN, 20/1/2014 

Bản tiếng Việt © 2014 Phạm Vũ Lửa Hạ, Blog lên đông xuống đoài. 

(Bản lược dịch, ký tên Khương An, đăng trên Thời Mới Canada, ngày 22/1/2014.) 

Bài liên quan: 

 Khủng hoảng Syria (1): Syria và tiền lệ Kosovo 

 Khủng hoảng Syria (2): Syria vượt lằn ranh đỏ – Phép thử cho chiến binh bất đắc 

dĩ Obama 

 Khủng hoảng Syria (3): Thế lưỡng nan của hành động can thiệp nhân đạo 

 Khủng hoảng Syria (4): Các hệ quả pháp lý của những cuộc chiến phi pháp 

 Khủng hoảng Syria (5): Putin thắng điểm trong hiệp đầu 

 Khủng hoảng Syria (6): Lược sử vấn đề cấm sử dụng vũ khí hóa học 

 

Cảnh báo của người dịch: Những hình ảnh sau đây có thể đáng ghê sợ. Độc giả có thể bỏ qua 

nếu không muốn xem. 

  

http://edition.cnn.com/2014/01/20/world/syria-torture-photos-amanpour/
http://phamvuluaha.wordpress.com/2014/01/26/syria-photos/
https://phamvuluaha.wordpress.com/
http://phamvuluaha.wordpress.com/2013/08/30/syria-1/
http://phamvuluaha.wordpress.com/2013/08/31/syria-2/
http://phamvuluaha.wordpress.com/2013/08/31/syria-2/
http://phamvuluaha.wordpress.com/2013/09/06/syria-3/
http://phamvuluaha.wordpress.com/2013/09/06/syria-4/
http://phamvuluaha.wordpress.com/2013/09/12/syria-5/
http://phamvuluaha.wordpress.com/2013/09/14/syria-6/
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Những thi thể hốc hác được cho là bị giết trong nhà tù Syria 

 

 

 

Các thi thể với vết thương được cho là do bị đánh 
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Một dây nịt được cho là dùng để xiết cổ để lại trên một thi thể 


