Nhà Trắng và những bí ẩn thú vị
9/4/2021

Nhà Trắng là nơi làm việc chính thức của của Tổng thống - người quyền
lực nhất nước Mỹ, đồng thời đây cũng là nơi ở của ông và gia đình. Tòa
nhà này đã có lịch hàng thế kỷ và trở thành biểu tượng quyền lực của người
đứng đầu nước Mỹ. Và tất nhiên bản thân nó cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật thú
vị mà không phải ai cũng biết.

14 điều không phải ai cũng biết về Nhà Trắng
1. Nhà Trắng đáng giá bao nhiêu?

Giá trị của Nhà Trắng khoảng 287 triệu USD.
Dựa vào tình hình thị trường, mức độ quan trọng, diện tích, số phòng của căn
nhà, trang bất động sản nổi tiếng Zillow ước tính, giá trị của Nhà Trắng khoảng
287 triệu USD.
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Tọa lạc trên 72.843 m2 đất "vàng" ở trung tâm thủ đô Washington, diện tích
trong nhà của Nhà Trắng là hơn 5.100 m2 gồm 132 phòng trong đó có 35
phòng tắm, 16 phòng ngủ, 3 bếp. Ngoài ra Nhà Trắng còn có một khu để xe, lò
sưởi bên trong, hệ thống làm mát và một tầng hầm bí mật dưới lòng đất.

2. Cần 570 lít sơn để sơn trắng toàn bộ dinh thự
Ngày 13/10/1792, Nhà Trắng chính thức được khởi công xây dựng. Ban đầu,
Nhà Trắng có màu xám của những viên đá lấy từ Virginia và được mang nhiều
cái tên khác nhau như "Cung điện tổng thống", "Dinh thự tổng thống" hoặc "Tòa
hành pháp".
Mãi tới năm 1901, tòa nhà bị bom đạn làm hư hỏng nên phải tu sửa. Để sơn
toàn bộ ngôi nhà, người ta phải dùng tới 570 lít sơn trắng. Và khi đó, cố Tổng
thống Mỹ Theodore Roosevelt đã chính thức đặt tên tòa dinh thự là Nhà Trắng.

3. Khu vườn dành cho trẻ em

Khu vườn cho trẻ em được xây dựng vào năm 1968.
Ở phía Nam Nhà Trắng có một khu vườn nhỏ dành riêng cho trẻ em, là con và
cháu của những vị Tổng thống qua các nhiệm kỳ khác nhau.
Khu vườn là quà chia tay của cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson và vợ của ông
khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ. Nó được xây dựng vào năm 1968, phía trên
những tấm đá có những miếng đồng được in hình bàn tay và bàn chân của
những đứa trẻ đã từng sống tại Nhà Trắng trong gần 50 năm qua.
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4. Tổng thống phải trả tiền thức ăn và đồ uống
Tổng thống người chi trả những hóa đơn bao gồm chi phí thực phẩm, chi phí
giặt là, sinh hoạt của gia đình vào cuối mỗi tháng. Theo cựu tổng giám đốc
Harry Walters - người từng làm việc tại Nhà Trắng tiết lộ, tất cả các gia đình
tổng thống đều đã từng phàn nàn về chi phí cao.
Ngoài ra, tất cả rượu vang phục vụ trong mọi bữa ăn ở Nhà Trắng sẽ chỉ được
dùng bởi loại rượu được sản xuất tại Mỹ.

5. Trong tầng hầm Nhà Trắng có một cửa hàng tiện lợi
Ở dưới cánh phía Bắc của Nhà Trắng có một khu vực bao gồm các cửa hàng,
phòng khám nha khoa, cửa hàng bánh kẹo, đồ dùng văn phòng, cửa hàng hoa
và thậm chí có cả khu giải trí như bowling. Các thành viên trong gia đình Tổng
thống sẽ phải xuống tầng hầm nều muốn gặp nha sĩ, nhu yếu hẩm hoặc đồ ăn.

6. Sử dụng những công nghệ lỗi thời

Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn sử dụng công nghệ lỗi thời và đều có từ rất lâu.
Cho đến nay, Nhà Trắng vẫn sử dụng công nghệ lỗi thời và đều có từ rất lâu
như internet chậm mà không có hỗ trợ Wi-Fi, đĩa mềm thời cổ, máy in đen
trắng không thể in hai mặt và dòng điện thoại BlackBerry cũ. Mặc dù đôi khi
chúng khiến công việc của Tổng thống bị chậm trễ nhưng lại có thể làm hạn
chế tiếp cận với những thiết bị, mạng lưới có thể gây ra lỗ hổng làm thất thoát
thông tin và đề phòng xâm nhập bởi sự tấn công của những hacker tân tiến.
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7. Bục "Blue Goose"
Một trong hai bục đặt trong phòng họp của Nhà Trắng được gọi là Blue Goose.
Blue Goose chỉ được sử dụng khi Tổng thống phát biểu trong những sự kiện có
nhiều người tham dự. Nó được thiết kế bằng vật liệu chống đạn, hình dạng có
chiều cao tăng lên phía trước nhằm đảm bảo an toàn cho Tổng thống. Trước
mỗi bài phát biểu, các nhân viên sẽ kiểm tra kỹ lưỡng bục và gắn một logo đặc
biệt của tổng thống vào đó.

8. Hội trường Chính phủ Hoa Kỳ
Đây là một phòng họp đặc biệt và chỉ có Tổng thống mới có quyền tổ chức các
cuộc họp tại đây. Ghế của Tổng thống cao hơn 5cm so với những chiếc ghế còn
lại, điều này thể hiện quyền lực của người đứng đầu nước Mỹ. Ngoài ra, khi có
bất kì sự cố nào xảy ra, Tổng thống có thể bấm một nút đặc biệt ở dưới bàn của
mình để gọi những mật vụ.

9. Tổng Thống có thể tổ chức tiệc

Trong lịch sử, đã có 17 đám cưới xa hoa được tổ chức tại Nhà Trắng.
Chỉ cần có lý do chính đáng, các Tổng thống có quyền tổ chức những bữa tiệc
hay tổ chức ngày lễ một cách thoải mái.
Trong lịch sử, đã có 17 đám cưới xa hoa được tổ chức tại Nhà Trắng. Vào năm
1835, hơn 10.000 người đã tham gia vào một bữa tiệc của Tổng thống Andrew
Johnson tại Nhà Trắng. Và vào năm 1975, lễ tốt nghiệp của con gái của tổng
thống thứ 38 Syuzan Ford cũng được tổ chức tại đây.

10. Mã bưu chính bí mật
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Tổng thống Mỹ có một mã bưu chính cá nhân, địa chỉ riêng để người dân có
thể viết thư hoặc gửi quà tặng đến ông. Tất nhiên, những bức thư phải được
các nhân viên an ninh kiểm tra và chứng minh không có sự nguy hiểm trước
khi được chuyển tới tay của Tổng thống.

11. Bảo tàng trong Nhà Trắng

Trong Nhà Trắng có một bảo tàng lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật và quà của các nước.

Trong Nhà Trắng có một bảo tàng lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật và quà của
các nước cũng như của người dân gửi tặng đến Nhà Trắng. Quỹ để giúp bảo vệ
bộ sưu tập và giữ gìn nội thất trong Nhà Trắng được hỗ trợ bởi các khoản
đóng góp cho Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận
được thành lập bởi Jacqueline Kennedy, phu nhân của Tổng thống John F.
Kennedy vào năm 1961.
Mọi người đều có thể vào tham quan bảo tàng trong những ngày thứ thứ ba
đến thứ năm (7h30-11h30), thứ sáu và thứ bảy (7h30-13h30).

12. Nhà Trắng được xây dựng bởi tầng lớp nô lệ
Nhà Trắng là công trình được khởi công xây dựng vào năm 1792 và mất 8 năm
để hoàn thành. Nhưng một điều ít người biết, nó được xây dựng chủ yếu bởi
tầng lớp nô lệ. Thực tế, chính phủ Mỹ không sở hữu nô lệ, nhưng đã chi tiền
cho các chủ nô sử dụng nô lệ của họ để hoàn tất công trình này.

-5-

Theo Hiệp hội lịch sử Nhà Trắng, các ủy viên của Washington ban đầu lên kế
hoạch huy động các công nhân từ châu Âu cho việc xây dựng, nhưng lại có quá
ít người.
Cuối cùng, họ phải huy động thêm cả lao động tự do và nô lệ người Mỹ gốc Phi
làm việc cùng với các lao động da trắng bản địa và các thợ thủ công cùng với
một nhóm lao động châu Âu để xây dựng không chỉ nơi ở của tổng thống mà
còn cả các tòa nhà chính phủ khác như Điện Capitol.
Người được đích thân Tổng thống Washington lựa chọn để thiết kế Nhà Trắng
là James Hoban (người Ireland), sau khi tòa nhà bị đốt vào năm 1814, chính
ông này chỉ đạo công việc khôi phục kiến trúc của tòa nhà.

13. Tổng thống đầu tiên sống tại Nhà Trắng không phải
là George Washington

John Adams mới là Tổng thống đầu tiên sống trong Nhà Trắng.
Đúng là George Washington là người lựa chọn địa điểm và thiết kế, nhưng ông
lại là Tổng thống duy nhất cho tới nay chưa bao giờ sinh sống tại Nhà Trắng.
John Adams mới là Tổng thống đầu tiên sống trong Nhà Trắng vào năm 1800
khi việc xây dựng hoàn tất. Kể từ đó, các gia đình tổng thống đều sống tại 1600
Đại lộ Pennsylvania.
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Hai Tổng thống đã qua đời trong Nhà Trắng là William Henry Harrison năm
1841 và Zachary Taylor năm 1850 trong khi có 3 đệ nhất phu nhân qua đời tại
đây là Letitia Tyler, Caroline Harrison và Ellen Wilson.

14. Tòa nhà được gọi là Nhà Trắng từ khi nào?
Ban đầu, tòa nhà này được gọi là Dinh Tổng thống, Nhà Tổng thống, Phủ Tổng
thống và cũng không có màu sơn trắng như hiện tại.
Mặt ngoài bằng đá của công trình này lần đầu tiên được quét vôi trắng vào
năm 1798, nhằm bảo vệ khỏi nhiệt độ quá lạnh. Biệt danh "Nhà Trắng" đã bắt
đầu xuất hiện trên báo chí trước Chiến tranh vào năm 1812. Đến năm 1901,
Tổng thống Theodore Roosevelt chỉ định tên chính thức nơi ở của người lãnh
đạo nước Mỹ là Nhà Trắng.

Sưu Tầm

Chuyển Đến: Võ Đại Tôn – Ngày 6/6/2021
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