Phó tổng thống Philippines “sập bẫy” hay “thách thức” ông Duterte?
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Phó Tổng thống Philippines Maria Leonor Robredo hôm 6-11 chấp nhận đề nghị của
Tổng thống Rodrigo Duterte để dẫn đầu chiến dịch chống ma túy, cam kết ngăn chặn
tình trạng giết nghi phạm ma túy tràn lan. Bà Robredo cho biết trong cuộc họp: "Nếu đây
là cơ hội để chấm dứt những vụ giết người phi pháp và trừng phạt những người có trách
nhiệm, tôi sẽ đảm nhận trọng trách này. Vấn đề này không phải một trò đùa. Đây là vấn
đề nghiêm trọng liên quan đến mạng sống. Họ đã hỏi tôi có sẵn sàng đảm nhận công
việc này không. Còn câu hỏi của tôi là "Họ đã sẵn sàng để tôi làm điều đó chưa?"".

Trước đó, Tổng thống Duterte đề nghị bổ nhiệm bà Robredo là đồng chủ tịch Ủy ban liên
ngành về chống ma túy (ICAD) vài tuần sau khi bà cho rằng chiến dịch chống ma túy của
chính phủ không hiệu quả.

Với vị trí mới này, nữ phó tổng thống tuyên bố sẽ lên tiếng cho các gia đình nạn nhân bị giết
không minh bạch và truy tìm các trùm ma túy chứ không chỉ những kẻ buôn lậu quy mô nhỏ.

Phó Tổng thống Philippines Maria Leonor Robredo.
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Bà Robredo cũng làm rõ việc bà không chỉ trích chiến dịch chống ma túy của chính phủ để có
được vị trí này. "Tôi không yêu cầu điều đó mà đây là ý tưởng của tổng thống" – phó tổng thống
Philippines nhấn mạnh. Người phát ngôn của bà Robredo, Barry Gutierrez, nói rằng họ sẽ thảo
luận chi tiết về việc bổ nhiệm phó tổng thống vào vị trí mới trong vài ngày tới.

Đây sẽ là lần thứ hai bà Robredo đảm nhận chức vụ trong nội các. Trước đây, bà là lãnh đạo
Hội đồng Điều phối Phát triển Nhà ở và Đô thị từ tháng 7 đến tháng 12-2016 nhưng đã từ chức
sau khi ông Duterte ra lệnh bà ngừng tham dự các cuộc họp nội các.

Điện Malacanang cho rằng với sự chấp nhận đề nghị của tổng thống, bà Robredo một lần nữa
có thể tham gia các cuộc họp nội các. Phát ngôn viên Salvador Panelo cho biết Tổng thống
Duterte sẵn sàng giúp bà Robredo hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là đồng chủ tịch
của ICAD.

Theo hãng tin Reuters, các đồng minh cảnh báo bà Robredo, người được bầu chọn riêng trong
cuộc bầu cử tổng thống và hiện là lãnh đạo phe đối lập, vị trí mới này là cái bẫy. Trước đó, phát
ngôn viên của bà Robredo cho rằng bà không phải là "vật tế thần" cho những thiếu sót trong
cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte.

Theo Người lao động
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