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Số 63  - Các tổng thống Mỹ :: 
 

Vẫn đắc cử Tổng thống Mỹ dù thua hàng triệu phiếu phổ thông 
                                                                *   

    Trong số các cuộc bầu cử tổng thống trong lịch sử nước Mỹ, có 5 người thắng cử nhờ số phiếu cử tri đoàn dù thua 

về phiếu phổ thông., có khi hàng triệu… 

 

John Quincy Adams (1824) 

   Đây là một trong hai trường hợp đắc cử tổng thống lần đầu 

tiên thua cả phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri. 

 

John Quincy Adams, Tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ 

Bốn ứng cử viên tổng thống năm 1824 đều là thành viên của 

Đảng Cộng hòa - Dân chủ. Đó là Andrew Jackson, John 

Quincy Adams, William Crawford and Henry Clay. Khi kiểm 

phiếu, Andrew Jackson giành được nhiều phiếu phổ thông và 

phiếu đại cử tri nhất, nhưng lại thiếu 32 phiếu mới đủ số 

phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng. 

Trong trường hợp không có ứng viên tổng thống nào giành được đa số phiếu đại cử tri, Hạ viện có quyền bầu tổng 

thống theo hiến pháp. Henry Clay là chủ tịch hạ viện nên bị loại khỏi danh sách. Hạ viện đã bầu Adams, dù Jackson 

giành được 99 phiếu đại cử tri trong khi Adams chỉ được 84 phiếu. Khi Adams lên làm Tổng thống và bổ nhiệm 

Henry Clay làm Ngoại trưởng, Jackson tức giận và buộc tội các đối thủ gian lận. 

 

Rutherford B. Hayes (1876 ) 

Cuộc bầu cử năm 1876 là một trận đua đầy tranh cãi giữa ứng 

viên đảng Cộng hòa Rutherford B. Hayes và ứng viên đảng 

Dân chủ Samuel Tilden. Khi kiểm phiếu, Tilden đã giành 

được 184 phiếu đại cử tri, thiếu đúng một phiếu để đạt đa số 

phiếu. Hayes chỉ giành được 165 phiếu, nhưng vẫn còn 20 

phiếu đang gây tranh cãi. 

 

Rutherford B. Hayes, Tổng thống thứ 19 của Hoa Kỳ 

Đảng Cộng hòa phản đối kết quả từ Florida, Louisiana và 

Nam Carolina, vì cả hai bên tuyên bố ứng cử viên của họ đã 

giành chiến thắng tại các bang này. Vì vậy, Quốc hội đã thành lập một Ủy ban bầu cử liên bang lưỡng đảng và Ủy ban 

này đã trao tất cả 20 phiếu tranh chấp cho Hayes, người đã giành chiến thắng sít sao với 185 phiếu so với 184 của 

Tilden. 

Lý do Hayes giành được số phiếu này là do giữa hai đảng đã có một thỏa thuận. Đảng Dân chủ đồng ý để Hayes trở 

thành tổng thống với điều kiện đảng Cộng hòa rút hết quân khỏi Liên minh miền Nam. Đây cũng là một trong những 

lý do khiến Thời kỳ tái thiết chấm dứt vào năm 1877. 

 

Benjamin Harrison (1888) 

Cuộc đua năm 1888 giữa Tổng thống Dân chủ đương nhiệm 

Grover Cleveland và đối thủ đảng Cộng hòa Benjamin 

Harrison đầy những gian lận và hối lộ. Cả hai bên cáo buộc 

nhau mua chuộc cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình. 

Những cử tri “trôi nổi” không trung thành với bất cứ một 

đảng nào có thể bán cho người trả giá cao nhất. 

 

Chân dung tổng thống Benjamin Harrison năm 1888 
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Cuối cùng, Cleveland và đảng Dân chủ đã giành chiến thắng ở toàn bộ miền Nam trong khi đảng Cộng hòa giành 

chiến thắng ở miền Bắc và miền Tây, bao gồm cả bang Indiana quê hương của Cleveland với tỷ lệ sít sao. Cleveland 

đã giành được hơn 90.000 phiếu bầu phổ thông nhưng lại thua số phiếu đại cử tri với tỷ lệ 233 - 168. 

    Bốn năm sau, Cleveland lại ra tranh cử và đánh bại Harrison, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên và duy nhất đảm 

nhiệm hai nhiệm kỳ không liên tiếp. 

 

George W. Bush (2000 ) 

Sau 112 năm kết quả bầu cử đã trở lại bình thường với người 

giành đa số phiếu đại cử tri đoàn cũng giành đa số phiếu phổ 

thông, cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 gây nhiều tranh cãi 

đến mức tòa án tối cao phải can thiệp. 

Cuộc cạnh tranh diễn ra giữa ứng viên đảng Cộng Hòa George 

W. Bush và ứng viên đảng Dân chủ Al Gore. Vào đêm bầu cử, 

kết quả rất sít sao với ba tiểu bang Oregon, New Mexico và 

Florida. Gore cuối cùng đã giành chiến thắng ở bang Oregon và 

New Mexico với tỷ lệ sát nút (chỉ có 365 phiếu ở New 

Mexico), khiến bang Florida phải quyết định ai làm tổng thống. 

Cuộc đua ở Florida sít sao đến mức các nhà chức trách phải tiến 

hành tái kiểm phiếu. Ngoại trưởng bang Florida Kinda Harris 

tuyên bố ông Bush là người chiến thắng với 537 phiếu bầu. 

Gore khởi kiện và cho rằng không phải tất cả các lá phiếu đều 

được tính. Vẫn còn hàng đống phiếu đục lỗ lâp lửng bị coi là không hợp lệ vì lỗi của cử tri.Tòa thượng thẩm Florida 

đứng về phía Gore, nhưng Bush đã kháng cáo lên tòa án tối cao liên bang. Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Bush 

đã đảo ngược phán quyết của tòa án Florida và tạm dừng lệnh tái kiểm phiếu. Nắm trong tay bang Florida, Bush đã 

chiến thắng phiếu đại cử tri với tỷ lệ 271-266, dù ít hơn Gore hơn 500.000 phiếu phổ thông. 

 

Donald Trump (2016 ) 

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã bất ngờ đánh 

bại ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, mặc dù cựu 

Đệ nhất phu nhân giành được nhiều hơn 2,8 triệu phiếu bầu 

trong cuộc bỏ phiếu phổ thông. 

Clinton đã thể hiện rất tốt ở các thành phố lớn và các bang 

đông dân như California và New York. Bà đã đánh bại ông 

Trump với 30 điểm phần trăm ở bang California và 22,5 

điểm phần trăm ở New York. Nhưng ông Trump đã chiến 

thắng sít sao ở các bang chiến trường như Wisconsin 

(0,8%), Pennsylvania (0,7%) và Michigan (0,2%). 

Cuối cùng, dù thua hàng triệu phiếu phổ thông, nhưng ông 

Trump vẫn giành chiến thắng thuyết phục nhờ 304 phiếu 

đại cử tri trong khi bà Clinton chỉ được 227 phiếu…. 

                                                                                       * 

   Lối bầu cử của Mỹ quả thực …chẳng giống ai ở trên cõi đời này, dầu cho Hiến Pháp, luật lệ của nước Mỹ đã chứng 

minh được cái lý do tại sao người ta phải áp dụng kiểu đó, và cái lối bầu cử kiểu đó đã tồn tại trên đất nước văn minh, 

tiến bộ hàng đầu của thế giới từ bao nhiêu năm nay, không ai…dám thay đổi nó…Có những lần, ứng viên tổng thống  

nọ đã nắm chắc phần thắng trong tay vì biết rằng số phiếu phổ thông ( popular votes )  nằm trong tay mình hơn đối 

thủ hàng triệu, cả vài triệu phiếu mà  cuối cùng lại thua mới đau chớ ! Thế giới loài người có ai chơi kiểu bầu bán như 

thế này đâu ? Có ai trên đời này lại …thắng phiếu phổ thông ở tiểu bang này, tiểu bang nọ chỉ với số phiếu cò con, vài 

ba phiếu vớ va vớ vẩn lại hốt hết số phiếu cử tri đoàn  ( electoral votes ) của cả tiểu bang, mà chính cái loại phiếu thứ 

2 này mới quyết định sự thắng bại của cuốc bầu cử mà thôi…Cái vụ thất cử kiểu này làm cho lắm nhân vật đã tính 

toán trong đầu chương trình, kế hoạch tổ chức Lễ nhậm chức “ Chủ nhân Tòa Bạch Ốc “ tưng bừng hoa lá cành…Thế 

mà kết cuộc thực sự lại thua đau như hoạn…muốn móc súng ra… tự sát cho rồi… 
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   Một tay bợm nhậu, trong lúc đã xỉn xỉn tí ti, la lớn : cái lối bầu cử không giồng ai trên đời này, dễ dàng gây ra biết 

bao nhiêu tranh cãi loạn xà ngầu, tùm lum tà la…Cái lối bầu cử không giống ai này chỉ thích hợp với lý luận của thời 

đại ngày xưa, lúc mà đất nước này còn kỳ thị tùm lum…trắng đen, xanh đỏ, tím vàng, cái lúc mà đàn bà, phụ nữ 

còn bị coi rẻ, coi thường thua cả…con chó, con mèo, nói chi chuyện thua đám đàn ông…tối ngày chỉ biết có 

nhậu…Ngày nay, xã hội, đất nước của ta đã văn minh, tiến bộ số 1 loài người, ai còn dám kỳ thị…trắng đen, xanh 

đỏ, tím vàng giơ tay coi ! Ngày nay đàn bà, phụ nữ của ta đã …leo lên đầu, lên cổ vô số đàn ông, tí ti con kiến nữa thì 

đầu năm 2017, nước Mỹ đã có tổng thống không phải là đàn ông, mà là phụ nữ thứ thiệt đàng hoàng. Vậy thì cái lối 

bầu cử chẳng giống ai trên đời này của phe ta, sớm muộn cũng phải chỉnh sửa lại cho hợp tình, hợp lý, chớ không thể 

cứ mãi mãi…đắm chìm trong cái vũng lầy rắc rối lôi thôi . Thế giới loài người chẳng ai chấp nhận…kết quả bầu cử, 

được cử tri, được người dân đông đảo hơn hàng mấy triệu người tín nhiệm,bỏ phiếu cho mình làm chủ Tòa Bạch 

Ốc rõ ràng, không gian lận tào lao chi cả mà kết cục lại bị thua…là 

cái thống chế gì ? Xưa rồi Diễm ơi ! 

      Bợm nhậu kiêm nghề Thầy Bói phán rằng : sớm muộn chi thì cái 

lối bầu cử chẳng giống ai đó cũng phải bị hủy bỏ sau những  

màn…biểu tình loạn xà ngầu, kinh khủng khắp nơi, kèm theo 

những màn phá phách tùm lum, loạn trời, loạn đất, làm cho các ông, 

các bà trong Quốc Hội, lưỡng viện nhà trên, nhà dưới hoảng hốt, vội 

vàng họp nhau lại , mần cái mới ngon lành hơn và cho cái kiểu bầu cử 

chẳng giống ai trên đời   đó…đi chỗ khác mà chơi cho được việc !!!. 

 

 

                                                                                                                                          Lão Phan  
                                                                                                                     

 


