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Ký sự nhân vật

Gai Rốt và công việc vì sự bình yên cho Việt Nam 

QĐND - Thứ Bẩy, 30/03/2013, 23:43 (GMT+7)

QĐND - Trong số các chuyên gia quốc tế đang hỗ trợ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả 

bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh (KPBM), có một người khá đặc biệt. Không chỉ bởi 

quãng thời gian lâu dài gắn bó với công việc góp phần mang lại sự bình yên cho Việt Nam, mà còn 

bởi những tình cảm đặc biệt dành cho đất nước này. Anh là Gai Rốt (Guy Rhodes), Phụ trách bộ 

phận Điều phối của Trung tâm Rà phá bom mìn nhân đạo quốc tế Giơ-ne-vơ (GICHD).

Chuyên gia Gai Rốt (người ngồi ngoài cùng bên phải) cùng các 

cộng sự Việt Nam bên một quả bom lớn được phát hiện. Ảnh: IC-

VVAF

Gai Rốt tới Việt Nam từ năm 2001 với vai trò Trưởng cố vấn kỹ thuật cho một dự án hợp tác giữa 

Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam -VVAF (nay là IC-VVAF) và Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhằm 

giúp Việt Nam KPBM. Tại thời điểm đó, Dự án Điều tra, khảo sát bom, mìn, vật nổ là một dấu mốc 

quan trọng trong công tác rà phá bom, mìn ở Việt Nam. Không chỉ bởi đây là dự án đầu tiên Việt 

Nam hợp tác triển khai với một tổ chức phi chính phủ của Mỹ trong lĩnh vực này, mà còn chính bởi 

sự thành công của dự án đã tạo tiền đề để mở rộng quy mô thành một dự án cấp quốc gia và hiện 

đang được triển khai.

Công việc liên quan tới dự án khiến anh có 4 năm liên tục ở Việt Nam, từ năm 2001 đến năm 

2004.  Chính trong thời gian này, anh Gai Rốt đã lập gia đình và lần lượt sinh 3 người con tại Hà 

Nội. Vợ anh cũng là chuyên gia làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Cùng với 

công việc, hai người ngày càng trở nên gắn bó và thân thuộc với cuộc sống ở Việt Nam. Họ có thể 

cùng nhau rong ruổi trên xe máy đi khắp phố phường Hà Nội, rẽ vào ăn một bát phở bò vào buổi 

sáng hay sà xuống một quán nào đó ở vỉa hè uống một cốc trà đá. 

Cựu trợ lý của anh trước đây ở VVAF là chị Nguyễn Thu Hà kể rằng, “sếp Gai” hòa nhập và thích 

nghi rất nhanh với văn hóa Việt. Vì thế, dù Gai có “lang thang” cả chiều dài Việt Nam để làm công 

tác thực địa thì chuyện khẩu vị ăn uống hay nếp sinh hoạt chưa bao giờ là vấn đề với anh. Đơn 

giản vì Gai yêu văn hóa nơi đây.

Sau năm 2004, Gai rời Việt Nam chuyển tới Xri Lan-ca công tác và phát triển sự nghiệp của một 

chuyên gia bom, mìn. Anh được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận Điều phối của GICHD. Nhưng như 

một mối duyên, công việc đã đưa anh trở lại Việt Nam. Gai cho biết, GICHD đã cùng với IC-VVAF 

và Quỹ hỗ trợ nhân dân Na-uy (NPA) ký thỏa thuận hợp tác ba bên hỗ trợ dự án rà phá bom, mìn 

của Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn thuộc Bộ tư lệnh Công binh (BOMICEN).  “Với tôi, đây là 

một “phần thưởng” vì tôi lại có cơ hội trở lại Việt Nam, gặp lại những cộng sự Việt Nam mà tôi yêu 

quý và tin tưởng”. Từ sau đó đến nay, hằng năm, Gai vẫn sang Việt Nam làm việc với BOMICEN và 

Chính trị Q.Phòng - A.Ninh Xã hội Kinh tế Văn hóa Thể thao Ký sự-Phóng sự Quốc tế Chính luận Bạn đọc Media

Page 1 of 4Gai Rốt và công việc vì sự bình yên cho Việt Nam - Quân đội nhân dân

12.04.2013http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/56/58/58/235533/Default.aspx



 Ý kiến của bạn Email bài này In trang này 

Họ và tên:

Email: 

Tiêu đề:

Mã xác nhận:

Nội dung 

Gõ tiếng việt :    Off   Telex VNI   VIQR 

IC-VVAF để thí điểm các dự án áp dụng phương pháp điều tra mới, nhằm nâng cao hiệu quả công 

tác KPBM.

Gai chia sẻ, được làm việc trong một môi trường công việc chuyên nghiệp như ở Việt Nam đối với 

anh vừa lý thú, vừa bổ ích. Công tác tại Việt Nam giúp anh có được những bài học hữu ích cho 

công việc hiện tại. Đó là chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế giữa các nước, các chuyên gia, để từ đó 

phát triển các giải pháp chung trong lĩnh vực KPBM. Anh biết rằng, trước khi được sự hỗ trợ của 

quốc tế, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng chính quyền địa phương đã thực hiện việc rà phá bom, mìn 

một cách chính thức trong nhiều thập kỷ qua. Theo anh, như vậy chứng tỏ chuyên môn của người 

Việt Nam cũng như kinh nghiệm và kiến thức của họ về công tác rà phá bom, mìn đã được phát 

triển.

Công tác tại Việt Nam trong lĩnh vực KPBM, Gai nhận thấy có sự khác biệt với một số quốc gia khác 

về phương pháp làm việc. Với Gai, bản chất của các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm bom, mìn là 

rất phức tạp và đầy thách thức. Tại Việt Nam lại càng thách thức hơn, vì không như những nước 

khác bị ảnh hưởng bởi bom, mìn-những nước có thể dễ dàng khoanh vùng bị ô nhiễm, ở Việt Nam 

khó làm việc này hơn. Do khu vực bị ô nhiễm trải quá rộng và không chỉ giới hạn ở những khu vực 

theo cùng cách thức mà bom, mìn vẫn thường được phát hiện, nên việc phác ra một bản đồ ô 

nhiễm là không đơn giản. Vì thế, không thể áp dụng một cuộc khảo sát hay giải pháp dọn sạch tiêu 

chuẩn nào cho cả nước theo một khung thời gian và ngân sách thực tế. Chính vì lẽ đó, Gai coi 

những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn mà anh có được ở Việt Nam là điều rất đáng quý. 

Một trong những lĩnh vực hỗ trợ của GICHD dành cho Việt Nam là giúp nâng cao năng lực cho cán 

bộ chuyên môn cũng như chia sẻ các kinh nghiệm trong lĩnh vực KPBM để họ có thể tự đảm nhận 

công việc. Gai thừa nhận việc này không hề dễ. Nhưng ở Việt Nam, Gai cho biết mình rất hài lòng. 

“Không có chương trình nào mà tôi làm việc lại cảm thấy hài lòng như ở Việt Nam. Tôi đang làm 

việc với các đồng nghiệp cũ người Việt Nam-những người đang đảm nhiệm rất tốt những công việc 

mà trước đây tôi đã làm”, Gai nói. 

Tuy giờ đây không có thời gian làm việc lâu và thường xuyên ở Việt Nam như trước, nhưng Gai cho 

biết mình luôn trân trọng những kỷ niệm đẹp có được khi cùng làm việc với các cộng sự giàu năng 

lực và nhiệt tình. Gai xúc động nhớ lần trở lại Việt Nam vào năm ngoái sau nhiều năm, Văn phòng 

IC-VVAF đã mua một chiếc bánh ga-tô nhỏ xinh và đề nghị anh thổi nến để chúc mừng, dù chẳng 

phải sinh nhật.  “Công việc giúp tôi có cơ hội được tới nhiều nước ở các châu lục khác nhau, nhưng 

Việt Nam luôn trong trái tim tôi”.

Chuyên gia Gai Rốt: Theo tôi, trong công tác KPBM, Việt Nam cần xác định được 

các ưu tiên và bảo đảm cân bằng giữa những ưu tiên mang tính nhân đạo, tập 

trung nhóm cộng đồng trọng điểm với những ưu tiên mang lợi ích kinh tế, 

thương mại. Các kế hoạch khảo sát và dọn sạch ô nhiễm bom, mìn nên được đưa 

vào các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các cấp từ Trung ương đến địa 

phương. Song song với việc duy trì năng lực ứng phó quốc gia, Việt Nam cần tiếp 

tục khám phá các phương pháp và cách tiếp cận mới trong công tác KPBM.

MỸ HẠNH

Các tin khác
Người thiết kế cột mốc chủ quyền Trường Sa (29/03 17:53)

Sáng gương “từ mẫu” (27/03 21:00)

“Người đưa thư” của Trường Sa (26/03 20:45)
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“Vinh quang tự gọi tên mình!” (24/03 22:12)

Ông đồ Nghệ đam mê Quan họ (22/03 17:23)

Vợ chồng thương binh già trồng hồ tiêu trên núi đá (21/03 19:04)

Người vực dậy những cuộc đời lầm lỡ (10/03 19:17)

Hạt giống đỏ của núi rừng Bắc Ái (07/03 21:37)

Người cựu chiến binh và hành trình thầm lặng (04/03 17:19)

Sáng mãi "chất thép" Cồn Cỏ (tiếp theo và hết) (20/02 08:53)

TIÊU ĐIỂM 

Người thiết kế cột mốc chủ quyền Trường Sa 

Tôi muốn thương hiệu lụa Hà Đông mãi vươn xa

Nước mắt Kratie rơi trên phố Hàng Đậu 

Người có mặt đúng lúc lịch sử yêu cầu

Người con ưu tú của Khu 5 trung dũng kiên cường 

Thương nhớ nhà ngoại giao, nhà báo Lý Văn Sáu

Người đi tìm những linh hồn phiêu dạt 

Nhà khoa học tài năng, chân chính

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi 

Những dấu ấn còn mãi với quân đội nhân dân Việt Nam
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