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(Thời Đại: 04/06/2012 13:59:19) 
Coi việc được trở lại Việt Nam để hỗ trợ hợp tác rà phá bom mìn là một “đặc ân”, Guy Rhodes, Trưởng phòng 
Điều phối của Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo Quốc tế Geneva (GICHD) đã dành cho Thời Đại cuộc trò 
chuyện về công việc sắp tới. 
 

 
Ông Guy Rhodes - Trưởng phòng  
Điều phối của Trung tâm Rà phá  

bom mìn nhân đạo Quốc tế Geneva(GICHD). 
  

Ông đã làm việc tại Việt Nam nhưng vì sao lại ra đi rồi trở lại? 
Việc chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam từ hơn một thập kỷ trước. Ở Việt Nam tôi làm việc trong một dự án của VVAF (Quỹ 
Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam) hỗ trợ các kỹ sư quân sự trong việc khảo sát về ảnh hưởng của bom mìn và các mối nguy hại 
do vật liệu nổ ở các tỉnh miền Trung. Đây là một dự án có dấu mốc quan trọng trong hành động rà phá bom mìn ở Việt Nam.Tại 
thời điểm này, một tổ chức phi chính phủ Mỹ với kinh phí 100% của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nỗ lực cùng với Bộ Quốc phòng 
Việt Nam về các vấn đề liên quan đến bom mìn. Quá trình để dự án được phê duyệt và các kế hoạch thực hiện theo dự định bị 
kéo dài và tôi đã có 3 đứa con trong thời gian này! Cuối cùng, dự án đã thành công với quy mô mở rộng thành một dự án cấp 
quốc gia và hiện đang được triển khai.  

Từ Việt Nam, tôi chuyển đến Sri Lanka và ở đây được bốn năm trước khi trở thành Trưởng phòng Điều phối của Trung tâm Rà 
phá bom mìn nhân đạo Quốc tế Geneva (GICHD) và tôi đã làm việc ở đây (Geneva) được ba năm. GICHD là một tổ chức phi lợi 
nhuận, hoạt động dọn sạch bom mìn, vật liệu gây nổ của chiến tranh và hỗ trợ xây dựng năng lực, tiến hành nghiên cứu ứng dụng, 
phổ biến kiến thức và thực tiễn tốt nhất. Thỏa thuận ba bên giữa VVAF, GICHD và các NPA trong việc hỗ trợ dự án được thực 
hiện bởi BOMICEN đã đưa tôi trở lại Việt Nam sau 7 năm xa cách. Đó là một đặc ân thực sự giúp tôi gặp lại bạn bè cũ và ôn lại 
những những kỷ niệm và hưởng thụ các cảm giác thú vị và ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi. 

GICHD sẽ hỗ trợ Việt Nam như thế nào để rà phá bom mìn? 
Việt Nam không phải là một quốc gia điển hình mà GICHD hỗ trợ. Việc rà phá các vật liệu nổ của chiến tranh đã được Bộ Quốc 
phòng và các chính quyền địa phương thực hiện một cách chính thức trong nhiều thập kỷ qua. Như vậy chuyên môn của người 
Việt Nam và kiến thức của họ về ô nhiễm, nguy cơ về bom mìn đã phát triển. Trong khi năng lực quốc gia cũng được coi là đáng 
kể, Việt Nam có thể hưởng lợi từ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế mang lại như tiền bạc và thực hiện việc rà phá các vật liệu nổ 
ở phạm vi cộng đồng. Ngoài ra Việt Nam cũng nhận được hỗ trợ tư vấn về chính sách quốc gia và sự hỗ trợ của các bộ ngành để 
lập kế hoạch và quản lý chương trình hành động về rà phá bom mìn và chia sẻ những thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế tốt nhất. 
Và ngược lại cộng đồng quốc tế cũng có thể hưởng lợi từ khả năng và kiến thức mà Việt Nam có được liên quan đến vấn đề rà 
phá bom, mìn. GICHD và VVAF đóng một vai trò quan trọng trong sự hỗ trợ đó. 
 
Việt Nam trong ông được gợi nhớ như thế nào? 
Tôi sẽ không bao giờ quên thời gian bốn năm ở Hà Nội, ngồi trên các con phố nhộn nhịp vào lúc 6 giờ các buổi sáng, ăn một bát 
phở bò và ngắm nhìn dòng người qua lại. Những ký ức đậm sâu với những đồng nghiệp trong giờ làm và những khoảnh khắc sau 
giờ làm việc. Tôi thật sự trân trọng từng giây phút đó. Về cá nhân tôi, tôi không bao giờ có thể quên Việt Nam. Ba trong bốn đứa 
con của tôi đã có Giấy chứng sinh do bệnh viện Pháp Việt - Hà Nội cấp và tôi đã nuôi dưỡng một gia đình trẻ ở Thủ đô này. Max 
năm nay 10 tuổi, Luke 9 và Abi 8 tuổi luôn nhắc rằng chúng muốn được quay trở về Việt Nam vào một ngày gần nhất. 

Xin cảm ơn ông. 
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