Thö göûi con gaùi
cuûa cha ñeû Facebook
PHẠM THỊ LY (dịch)
Con gái yêu Max của cha,
Mẹ con, và cha, không đủ lời lẽ để
diễn tả hết niềm hy vọng về tương lai mà
con đã mang lại cho cha mẹ. Cuộc sống
mới của con đầy hứa hẹn, và cha mẹ hy
vọng con sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh
để con có thể khám phá hết cuộc sống
ấy. Con đã cho cha mẹ một lý do để nói
lên cảm nhận của mình về một thế giới
mà cha mẹ hy vọng là thế giới mà con sẽ
sống trong tương lai.
Như mọi bậc cha mẹ khác, cha và mẹ
mong con trưởng thành trong một thế
giới tốt hơn thế giới hôm nay.
Tuy những dòng tin trên báo chí
thường tập trung phản ánh những gì
không ổn, thực ra xét về nhiều mặt thế
giới đang trở nên tốt hơn. Y khoa được
cải tiến. Đói nghèo đang giảm bớt. Kiến
thức đang tăng trưởng. Con người kết
nối ngày càng mạnh mẽ. Tiến bộ kỹ
thuật trong mọi lĩnh vực có nghĩa là cuộc
sống của con sẽ tốt hơn của chúng ta
hiện nay rất nhiều.
Cha và mẹ sẽ làm phần việc của mình
để biến những thứ ấy thành hiện thực,
không phải chỉ vì cha mẹ yêu con, mà
còn vì chúng ta có một trách nhiệm đạo
đức với tất cả mọi đứa trẻ của những thế
hệ kế tiếp.
Cha và mẹ tin rằng tất cả mọi cuộc đời
đều có một giá trị bình đẳng, trong đó
có những người thuộc về thế hệ tương
lai. Xã hội chúng ta hôm nay có nghĩa vụ
đầu tư trong hiện tại để cải thiện cuộc
sống của tất cả những người sẽ được
sinh ra trên thế giới này, không chỉ vì
những người đang sống hôm nay.
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Nhưng hiện nay, không phải lúc nào
chúng ta cũng cùng nhau hướng nguồn
lực của mình vào việc tạo ra những cơ
hội và giải quyết những vấn đề lớn nhất
mà thế hệ của con sẽ phải đương đầu.
Hãy xem vấn đề bệnh tật của con
người. Ngày nay chúng ta đã tiêu một số
tiền lớn gấp 50 lần cho việc chữa bệnh
thay vì cho việc nghiên cứu sao cho
đừng mắc bệnh.
Thuốc chữa bệnh chỉ mới là một
ngành khoa học thực sự chưa đầy 100
năm, và chúng ta đã thấy những thứ
thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn một
số bệnh, và tiến bộ đáng kể trong việc
tìm kiếm thuốc cho những bệnh khác. Vì

công nghệ ngày càng tiến bộ, chúng ta
sẽ có những thành tựu nổi bật trong việc
phòng chống, chữa trị, hay quản lý được
tất cả hay hầu hết các thứ bệnh trong
vòng 100 năm tới. Ngày nay, hầu hết
mọi người chết vì năm lý do: bệnh tim,
ung thư, đột quỵ, thoái hóa thần kinh,
và bệnh nhiễm trùng. Chúng ta có thể
đẩy mạnh tiến trình chữa các bệnh này,
cũng như nhiều vấn đề khác.
Khi cha mẹ nhận ra rằng thế hệ của
con, và con cháu của con, có thể không
còn phải chịu đựng những căn bệnh này
nữa, chúng ta cùng có trách nhiệm dùng
những khoản đầu tư của mình cho việc
biến điều này thành hiện thực. Mẹ con,
và cha, muốn làm phần việc của mình.
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Ngày 19 tháng 5 năm 2012, Zuckerberg làm hôn lễ
với Priscilla Chan, là con một người Việt gốc Hoa.
Ngày 2/12/2015, Mark Zuckerberg và cô vợ Priscilla
Chan đã thông báo với cả thế giới về sự chào đời của
cô con gái đầu lòng Max. Cùng với đó, Anh sẽ quyên
góp 99% cố phần của mình để làm từ thiện (ước tính
45 tỷ USD).
Dưới đây là bức thư của cha đẻ facebook viết tặng cô
con gái đáng yêu của mình.
từng ý tưởng, từng con người, và từng
cơ hội?
Liệu chúng ta có thể kiểm soát và tận
dụng năng lượng sạch tốt hơn để con
có thể phát minh những thứ mà chúng
ta chưa thể nhận thức được ngày nay,
trong khi bảo vệ môi trường sống?
Liệu chúng ta có thể nuôi dưỡng tinh
thần khởi nghiệp để con có thể xây dựng
bất cứ doanh nghiệp nào và giải quyết
bất cứ khó khăn nào để nó phát triển
một cách hòa bình và thịnh vượng?
Thúc đẩy bình đẳng nghĩa là bảo đảm
rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp
cận với mọi cơ hội – bất kể họ sinh ra
trong quốc gia nào hay hoàn cảnh kinh
tế gia đình của họ như thế nào.
Xã hội chúng ta phải làm điều này
không chỉ vì công lý hay từ thiện, mà là
cho sự tiến bộ và vĩ đại của loài người.
Chữa bệnh sẽ cần phải có thời gian.
Trong khoảng thời gian năm hay mười
năm, dường như chúng ta không tạo ra
bao nhiêu khác biệt. Nhưng qua nhiều
năm tháng, những hạt giống ta gieo
hôm nay sẽ nảy mầm, và một ngày nào
đó, con và con cháu của con sẽ thấy cái
mà hôm nay chúng ta chỉ có thể tưởng
tượng: một thế giới không còn đau đớn
vì bệnh tật.

của con tập trung vào hai ý tưởng: mở
rộng tiềm năng của con người và thúc
đẩy sự bình đẳng.

Có bao nhiêu là cơ hội như thế. Nếu
xã hội tập trung sức lực nhiều hơn cho
những thách thức to lớn này, chúng ta
sẽ để lại cho thế hệ sau một thế giới tốt
hơn rất nhiều.

Liệu thế hệ chúng ta có thể tìm được
các thứ thuốc chữa bệnh để thế hệ của
con có thể sống lâu hơn và khỏa mạnh
hơn?

Hy vọng của cha và mẹ đối với thế hệ

Mở rộng tiềm năng của con người là
đẩy xa cái biên giới của sự tuyệt vời mà
đời sống con người có thể đạt đến.
Liệu con có thể học và trải nghiệm
nhiều hơn chúng ta ngày nay cả trăm
lần?

Liệu chúng ta có thể kết nối cả thế
giới để con có thể tiếp cận nhiều hơn với

Ngày nay, chúng ta đang bị cướp
mất những tiềm năng đáng lẽ có thể
có. Cách duy nhất để đạt đến toàn vẹn
tiềm năng của mình là xây dựng những
kênh vận chuyển tài năng, ý tưởng, và
đóng góp của từng con người trên thế
giới này.
Liệu chúng ta có thể xóa bỏ nạn
nghèo đói?
Liệu chúng ta có thể đem lại cho tất cả
mọi người sự chăm sóc y tế cơ bản nhất?
Liệu chúng ta có thể xây dựng những
cộng đồng xã hội bao gồm được mọi
thành phần và hoan nghênh mọi khác
biệt?
Liệu chúng ta có thể vun đắp cho mối
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quan hệ hiểu biết và hòa bình giữa các
dân tộc của mọi quốc gia?
Liệu chúng ta có thể thực sự trao
quyền cho tất cả mọi người – phụ nữ, trẻ
em, những người thiểu số, những người
nhập cư và bị cô lập?
Nếu thế hệ chúng ta hôm nay biết
đầu tư đúng đắn, câu trả lời cho mỗi câu
hỏi trên đây sẽ là: CHÚNG TA CÓ THỂ!
Và hy vọng rằng câu trả lời này sẽ đến
trong khoảng thời gian sống của cuộc
đời con.
Sứ mạng này- mở rộng tiềm năng của
con người và thúc đẩy bình đẳng, sẽ đòi
hỏi một cách tiếp cận mới cho tất cả
những việc hướng tới mục tiêu ấy.
Chúng ta phải đầu tư dài hạn cho
25,50, thậm chí 100 năm. Những thách
thức lớn nhất đòi hỏi một tầm nhìn xa và
không thể giải quyết được bằng tư duy
ngắn hạn.
Chúng ta phải gắn kết với những
người mà mình phục vụ. Chúng ta
không thể trao quyền cho họ nếu không
hiểu nhu cầu và khát vọng của những
cộng đồng này.
Chúng ta phải xây dựng công nghệ để
tạo ra sự thay đổi. Nhiều tổ chức đầu tư
tiền bạc cho việc giải quyết những vấn
đề này, nhưng hầu hết tiến bộ đạt được
là từ đổi mới sáng tạo.
Chúng ta phải tham gia vào chính
sách và các cuộc vận động nhằm định
hình những vấn đề gây tranh luận.
Nhiều tổ chức không muốn làm việc
này, nhưng sự tiến bộ phải được hỗ trợ
bởi các phong trào lớn rộng mới có thể
tồn tại bền vững.
Chúng ta phải hậu thuẫn cho những
người lãnh đạo mạnh mẽ nhất và độc
lập nhất trong từng lĩnh vực. Kết hợp với
các chuyên gia cho sứ mệnh này sẽ có
hiệu quả hơn là tự chúng ta cố dẫn dắt
những nỗ lực ấy.
Chúng ta phải dám chấp nhận rủi ro
hôm nay để học bài học cho ngày mai.
Chúng ta vẫn đang ở buổi đầu trong
quá trình học hỏi, và nhiều thứ chúng
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ta đang cố gắng có thể sẽ không có kết
quả. Nhưng chúng ta lắng nghe, học
hỏi, và không ngừng cải thiện.
Kinh nghiệm của cha và mẹ với việc
cá nhân hóa quá trình học tập, tiếp cận
internet, y tế và giáo dục cộng đồng đã
và đang định hình triết lý sống của cha
và mẹ.
Thế hệ của cha và mẹ lớn lên trong
những lớp học tất cả mọi người học
cùng một thứ như nhau, với nhịp điệu
như nhau, bất kể chúng ta muốn gì hay
quan tâm tới điều gì. Thế hệ của con
sẽ xác định mục tiêu cho những gì con
muốn trở thành, một kỹ sư, nhân viên
y tế, nhà văn, hay người lãnh đạo cộng
đồng. Con sẽ có mọi phương tiện công
nghệ giúp con học tốt nhất và biết con
cần tập trung cho thứ gì. Con sẽ tiến bộ
nhanh chóng ở những môn con quan
tâm nhiều nhất, và được giúp đỡ khi cần,

trong những vấn đề gai góc khó khăn.
Con sẽ khám phá những chủ đề thậm
chí chưa hề có trong nhà trường ngày
nay. Thầy cô giáo của con sẽ có những
công cụ và dữ liệu tốt hơn để giúp con
đạt tới mục tiêu của mình.
Hơn thế nữa, học trò khắp nơi trên
thế giới sẽ có thể cá nhân hóa công cụ
học tập nhờ internet, dù cho họ không
sống gần những trường tốt. Dĩ nhiên
cần nhiều thứ chứ không chỉ là công
nghệ để có thể cho mỗi người một khởi
điểm bình đẳng trong đời, nhưng cá
nhân hóa việc học có thể là một cách có
khả năng mở rộng để cho mọi đứa trẻ
một nền giáo dục tốt hơn, và một cơ hội
bình đẳng hơn.
Chúng ta đang bắt đầu xây dựng
công nghệ này, và kết quả sẽ rất hứa
hẹn. Không chỉ là học sinh làm bài thi
tốt hơn, mà là đạt được kỹ năng và sự tự
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tin để học điều mà các em muốn. Con
đường này chỉ vừa mới bắt đầu. Công
nghệ và việc giảng dạy sẽ được cải thiện
đáng kể qua từng năm của con trong
nhà trường.
Mẹ con và cha đều đã từng dạy học
và chúng ta đã thấy làm sao để việc này
có kết quả tốt. Sẽ phải làm việc với các
nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất trong lĩnh
vực giáo dục để giúp các trường học trên
thế giới áp dụng cá nhân hóa quá trình
học tập. Sẽ cần phải gắn với cộng đồng,
đó là lý do vì sao chúng ta bắt đầu ở San
Francisco Bay Area. Sẽ cần xây dựng
những công nghệ mới và thử nghiệm
những ý tưởng mới. Và sẽ phải trải qua
nhiều sai lầm, phải học nhiều bài học
trước khi đạt được những mục tiêu này.
Nhưng một khi hiểu rõ về thế giới mà
chúng ta có thể tạo ra cho thế hệ của
con, chúng ta có trách nhiệm tập trung

các khoản đầu tư của mình vào tương
lai, để biến những điều này thành hiện
thực.
Cùng với nhau, chúng ta sẽ có thể làm
điều này. Và khi chúng ta làm việc ấy,
cá nhân hóa quá trình học tập sẽ không
chỉ giúp học sinh ở những trường tốt,
mà còn giúp mang lại cơ hội bình đẳng
hơn cho bất cứ ai, miễn là họ có kết nối
internet.
Nhiều cơ hội tuyệt vời cho thế hệ của
con sẽ đến bằng cách cho tất cả mọi
người tiếp cận internet.
Mọi người thường nghĩ internet chỉ là
để giao tiếp và giải trí. Nhưng với nhiều
người trên thế giới này, internet có thể là
một cái phao cứu sinh.
Nó mang lại nền giáo dục cho họ nếu
họ không sống gần một trường học tốt.
Nó mang lại thông tin y tế để phòng

tránh bệnh tật, để nuôi con khỏe mạnh
nếu họ không sống gần bác sĩ. Nó mang
lại dịch vụ tài chính nếu họ không sống
gần ngân hàng. Nó mang lại khả năng
tiếp cận với cơ hội và việc làm nếu họ
không ở trong một nền kinh tế mạnh.
Internet quan trọng đến nỗi, cứ mười
người tiếp cận được với internet, một
người được thoát nghèo và một công
việc mới được tạo ra.
Nhưng vẫn có hơn một nửa dân số
thế giới, hơn bốn tỉ người, chưa được
tiếp cận internet.
Nếu thế hệ của chúng ta có thể kết
nối họ, chúng ta có thể đưa hàng trăm
triệu người thoát khỏi đói nghèo. Chúng
ta có thể giúp hàng trăm triệu đứa trẻ
được giáo dục, và cứu được hàng trăm
triệu cuộc sống nhờ giúp mọi người
phòng tránh bệnh tật.
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Đây là một nỗ lực dài hạn có thể được
nâng cao nhờ công nghệ và sự hợp tác.
Nó sẽ cần phát minh những công nghệ
mới để giúp internet có giá rẻ hơn và
đem đến những vùng sâu vùng xa. Sẽ
phải hợp tác với chính phủ các nước, các
công ty, các tổ chức phi lợi nhuận. Sẽ
phải gắn kết với các cộng đồng để hiểu
rõ nhu cầu của họ. Những người tốt có
quan điểm khác nhau về con đường tốt
nhất để tiến về phía trước, và chúng ta
sẽ nỗ lực nhiều cách khác nhau trước khi
có thể thành công.
Nhưng làm việc cùng nhau chúng ta
sẽ có thể thành công và tạo ra một thế
giới bình đẳng hơn.
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Công nghệ tự nó không thể giải quyết
được mọi vấn đề. Xây dựng một thế giới
tốt đẹp hơn bắt đầu với việc xây dựng
những cộng đồng khỏe mạnh và lành
mạnh.

thể chất kém làm thay đổi sự phát triển
thần kinh và dẫn tới khả năng nhận thức
thấp.

Trẻ em có những cơ hội tốt nhất khi
chúng có thể học. Và chúng học tốt
nhất khi khỏe mạnh.

Nếu con có một tuổi thơ không lành
mạnh, thật là khó mà đạt đến mọi tiềm
năng.

Sức khỏe bắt đầu rất sớm, từ một gia
đình yêu thương, dinh dưỡng tốt và một
môi trường an toàn, ổn định. Những
đứa trẻ phải trải qua kinh nghiệm đau
buồn trong thời thơ ấu thường lớn lên
với thân thể và trí tuệ kém mạnh mẽ.
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sức khỏe

Nếu con phải lo lắng về miếng ăn hay
tiền thuê nhà, hay lo lắng về môi trường
nhiều tội phạm chung quanh, thì thật là
khó đạt đến mọi tiềm năng của con.

Mẹ của con là một bác sĩ và là nhà
giáo dục, đã sớm nhận ra điều này.

Nếu con lo sợ phải vào tù thay vì đến
trường ĐH vì màu da của con, vì gia đình
con có thể bị trục xuất do tình trạng
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bình đẳng ấy. Chỉ khi ấy chúng ta mới
có thể cùng bắt đầu mang lại cho mọi
người một cơ hội bình đẳng.
Sẽ mất nhiều năm để xây dựng mô
hình này. Nhưng đó là một ví dụ khác
cho thấy việc mở rộng tiềm năng của
con người và thúc đẩy bình đẳng có mối
liên hệ chặt chẽ với nhau như thế nào.
Nếu chúng ta muốn một trong hai thứ
ấy, chúng ta đều phải trước hết là xây
dựng một cộng đồng lành mạnh và bao
gồm được mọi thành phần.
Để thế hệ của con được sống trong
một thế giới tốt đẹp hơn, có bao nhiêu là
thứ mà thế hệ của cha và mẹ có thể làm.
Hôm nay, mẹ con và cha đã cam kết
dành cuộc đời mình cho việc làm phần
việc nhỏ bé đóng góp cho công cuộc giải
quyết những thách thức ấy. Cha sẽ vẫn
phục vụ Facebook như một người quản
lý cấp cao trong nhiều năm tới, nhưng
những vấn đề này quá quan trọng để
chờ cho con lớn lên mới bắt đầu. Bằng
cách khởi sự lúc tuổi còn trẻ, ta và mẹ
con hy vọng sẽ nhìn thấy kết quả công
việc ấy trong giới hạn của đời mình.

nhập cư, hay con có thể là nạn nhân
của bạo lực chỉ vì tôn giáo hay khuynh
hướng giới tính của con, thì thật là khó
mà đạt được mọi tiềm năng.
Chúng ta cần những tổ chức hay thiết
chế hiểu được rằng những vấn nạn này
có liên đới với nhau. Đó là triết lý của
một kiểu trường học mới mà mẹ con
đang xây dựng.
Bằng cách liên kết các trường, các
trung tâm y tế, các nhóm phụ huynh,
chính quyền địa phương, và bằng cách
bảo đảm cho mọi đứa trẻ có đủ thực
phẩm để ăn và được chăm sóc tốt, chúng
ta có thể bắt đầu giải quyết những bất

Vì con bắt đầu một thế hệ mới của
dòng họ Chan Zuckerberg, chúng ta
cũng bắt đầu một Quỹ có tên gọi Sáng
kiến Chan Zuckerberg nhằm kết nối con
người trên toàn thế giới trong việc mở
rộng tiềm năng của con người và thúc
đẩy sự bình đẳng. Lĩnh vực trọng tâm
ban đầu của chúng ta sẽ là cá nhân hóa
quá trình học tập, thuốc chữa bệnh, kết
nối con người, và xây dựng những cộng
đồng mạnh.
Chúng ta sẽ hiến tặng 99% cổ phần
của Facebook – hiện giờ khoảng chừng
45 tỉ USD – trong cả cuộc đời chúng ta
nhằm thực hiện sứ mạng này. Chúng ta
biết rằng đó chỉ là một đóng góp nhỏ
bé so với những nguồn tài nguyên và tài
năng của những người đã và đang giải
quyết những vấn đề ấy. Nhưng chúng
tôi muốn làm những gì mình có thể làm
được, chung sức với rất nhiều người khác.

Chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều thông tin
hơn trong thời gian tới khi ổn định việc
gia đình và qua kỳ nghỉ sinh. Chúng tôi
hiểu các bạn có nhiều câu hỏi tại sao và
như thế nào chúng tôi làm điều này.
Vì chúng tôi trở thành cha mẹ và
bước vào một chương mới trong cuộc
đời, chúng tôi muốn chia sẻ sự tri ân sâu
sắc của chúng tôi với tất cả những người
biến điều này thành hiện thực.
Chúng tôi có thể làm điều này chỉ vì
chúng tôi có một cộng đồng toàn cầu
mạnh mẽ ở phía sau. Việc xây dựng
Facebook đã tạo ra nguồn lực để cải
thiện thế giới cho thế hệ tương lai.
Mỗi một thành viên trong cộng đồng
Facebook đều có vai trò trong công việc
này.
Chúng ta có thể tạo ra tiến bộ hướng
về những cơ hội này chỉ bằng cách đứng
trên vai các chuyên gia – những người
hướng dẫn, đối tác, và rất nhiều người
tuyệt vời đã đóng góp cho việc xây dựng
lĩnh vực này.
Và chúng tôi chỉ có thể tập trung vào
việc phục vụ cộng đồng này và sứ mạng
này, bởi vì chúng tôi có một gia đình yêu
thương, những người bạn luôn hỗ trợ,
những người đồng nghiệp thật là tuyệt
vời. Chúng tôi hy vọng các bạn cũng có
những mối quan hệ sâu sắc và đầy cảm
hứng như thế trong cuộc đời các bạn.
Max, cha và mẹ yêu con, và cảm thấy
một trách nhiệm lớn lao để lại thế giới
này như một nơi tốt đẹp hơn cho con và
con cháu của con. Cha và mẹ chúc con
một cuộc đời tràn đầy tình yêu, hy vọng
và niềm vui, như con đã mang đến cho
cha mẹ. Cha và mẹ nóng lòng muốn
nhìn xem con sẽ mang lại gì cho thế giới
này.
Yêu con
Cha và mẹ
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