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SÀI GÒN ( NV) - Cả nhân chứng và nạn nhân vụ tai nạn đều khẳng định công an đã truy
đuổi, đạp vào xe khiến 2 mẹ con chở thuốc lá té ngã làm người mẹ chết. Trong khi đó, công
an thản niên lấy bịch thuốc lá và bỏ đi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con thương vong. (Hình: Dân Trí)
Theo Dân Trí, khoảng 6 giờ sáng 7 tháng 7, em Đào Duy Khánh (16 tuổi) lái xe máy chở theo
mẹ ruột là bà Lê Thị Gái (46 tuổi), ngụ huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, chở thuốc lá chạy trên tỉnh
lộ 15 hướng Tây Ninh về Sài Gòn. Khi đến xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi thì bị người mặc sắc
phục công an xã rượt đuổi. Trong lúc bỏ chạy, 2 mẹ con em Khánh đã bị họ đạp ngã xe, khiến bà
Gái tử nạn, Khánh bị thương.
Trả lời Dân Trí, rất nhiều người dân địa phương khẳng định, họ trực tiếp nhìn thấy hai công an
xã, đi trên một xe gắn máy rượt đuổi 2 mẹ con em Khánh đang chở thuốc lá lậu khiến họ bị té
ngã, dẫn đến tai nạn thương tâm.
Ông Trịnh Hiếu Khương (36 tuổi), ngụ xã An Nhơn Tây, người trực tiếp chứng kiến sự việc kể
lại, “Tôi đang ngồi uống cà phê với bạn gần ngã tư An Nhơn Tây thì thấy 2 công an xã rượt đuổi
2 mẹ con đi trên xe gắn máy với tốc độ cao. Khi thấy 2 mẹ con té ngã, 2 công an này không đưa
họ đi cấp cứu mà bỏ mặc nạn nhân rồi lượm bịch thuốc và bỏ đi.”
Tương tự, ông Tô Văn Sơn (47 tuổi), ngụ xã An Nhơn Tây cũng khẳng định có nhìn thấy 2 công
an xã truy đuổi 2 mẹ con chở thuốc lá té ngã xuống đường, sau đó họ đến lấy 2 giỏ thuốc lá rồi
bỏ đi về hướng xã Phú Mỹ Hưng.
Sáng ngày 8 tháng 7, phóng viên Dân Trí có mặt tại gia đình em Đào Duy Khánh (16 tuổi),
người cầm lái, nạn nhân và cũng chính là nhân chứng sống trong vụ việc, trong lúc cả nhà đang

lo hậu sự cho bà Lê Thị Gái bị chết trong vụ tai nạn. Em Khánh cho biết, nhà nghèo, Khánh cùng
mẹ đi chở thuốc lá giúp các chủ sạp trong Chợ Lớn kiếm sống. Sáng hôm đó, em cùng mẹ chở 2
giỏ xách gồm 20 cây thuốc lá và bỏ trong cốp xe thêm 20 cây nữa để lấy tiền công 200,000 đồng
($10).
Khi em đang chạy trên tỉnh lộ 15 thì bị 2 công an xã rượt đuổi. Em bỏ chạy được khoảng 4 cây
số thì họ đuổi kịp, lúc này người cầm lái dùng chân phải đạp vào xe khiến em té ngã, khi tỉnh
dậy thì em đã nằm trong bệnh viện.
Tuy sự việc khá rõ, song để bao che cho cấp dưới, một cán bộ công an huyện Củ Chi, thành phố
Sài Gòn lấp lửng, “Nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn là do nạn nhân tự té. Tuy
nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được mở rộng điều tra.” (Tr.N)

