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VỀ VẤN ĐỀ  

CỔ ĐỘNG “BÃI BỎ CỬ TRI ĐOÀN “ 

A.- PHẦN MỘT  

 Cổ động Bãi bỏ Cử tri đoàn  ( I )  

Chúng tôi vừa nhận được e mail của  traindemocratic.org về Bà  Elizabeth Warren, chuẩn Ứng 

cử viên Tổng thống năm 2020 như sau: 

 

  

 Abolish the Electoral college 

 

From : 😳 tragic prediction (via TrainDemocrats.org) <info@traindemocrats.org> 

To : nvietnhan27@yahoo.com 

Mar 30 at 1:55 PMH. -- we HATE to say it… 

But with the current Electoral College system, Trump could EASILY win again!! 

Thankfully, Democrats like Elizabeth Warren are ready to end this archaic system:  

 

Hau, the Electoral College handed Trump the Presidency. 

We can't risk the Electoral College deciding another election instead of the American 

people. We don’t need a repeat of 2016!! 

That’s why we’re asking our most active supporters to sign now to ABOLISH now: 

https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsH/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsE/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsF/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsD/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsC/
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ABOLISH THE ELECTORAL COLLEGE >> 

 

** 365 California Democrats currently needed ** 

Listen Hau, Hillary Clinton NEVER should have lost in 2016. She is our rightful president! 

Every vote should count the same!  

That’s why we’re asking our supporters to urgently sign ⤵ 

ABOLISH THE ELECTORAL COLLEGE >> 

 

** 365 California Democrats currently needed ** 

https://go.traindemocrats.org/Abolish-The-Electoral-College  

Let’s change history, 

National Democratic committee 
 

B.- PHẦN HAI 

TINH THẦN DỊCH LÝ VIỆT NƠI CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ HOA KỲ 

( Trích trong bài “ Tóm tắt cuốn Khi Đông Tây Giao hội cùa Việt Nhân  ) 

“ Cơ cấu và Sinh hoạt của Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ 

I.- Quan niệm về Nền tảng Dân chủ 

Nói đến Chế độ Dân chủ thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu đến nền tảng của Chế độ Dân 

chủ.  Sống trong Chế độ Dân chủ chúng ta phải làm sao dung hoà đưọc sự Tự do Lựa chọn Cá 

nhân và sự Ràng buộc của Tập thể thì Chế độ mới Tiến bộ và ổn định.  

Tự do lực chọn ( Freedom of Choice ) là quyền thiêng liêng nhất của con Ngưòi,  

Sự Ràng buộc của Tập Thể là nền tảng của sự Hợp quần trong Xã hội. 

https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsA/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsB/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsO/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsP/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsHBQ/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsHBA/
https://go.traindemocrats.org/page/m/32e84f62/b4dde4c/81842440/74c4e242/3273852137/VEsHBw/
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“ Tự do Cá nhân / Ràng buộc Tập thể “ là cặp đối cực của Dịch lý có được Lưỡng nhất thì 

Chế độ Dân chủ mới được cân bằng, khi đó mới  được Tiến bộ trong trạng thái ổn định 

theo Dịch lý “ Âm Dương hòa “.  

Để cho sự Ràng buộc Cộng đồng Xã hội khỏi đổ vỡ mà lo Việc lớn chung thì mọi Tự do Cá nhân 

phải tuân theo luật: 

“ Thiểu số phục tùng Đa số”. 

Nhưng vì Thiên bẩm cao thấp của các thành phần trong Xã hội khác nhau mà Luật này không 

đáp ứng được nhu cầu Tiến bộ của Xã hội, cả hàng triệu Y tá cũng không bằng một Bác sĩ trong 

việc chữa Bệnh, nên yếu tố Tư cách và Khả  năng về Quốc kế Dân sinh  là vô cùng quan trọng, 

yếu tố này tiếng Anh gọi là competency < Thành phần thông minh có Tư cách và khả năng > ( 1 )   

 ( 1 ) Competency means "capability." Although we use it to mean someone has a sufficient qualification, it comes from the word 

compete, meaning that someone with competency is good enough to compete with other candidate. 

 

Về phương diện này thì:  

“ Đa số phải phục tùng Thiểu số “ 

Muốn cho sinh hoạt Quốc gia được Tiến bộ và Ồn định thì lại phải sinh hoạt sao cho hai luật : “ 

Thiểu số phục tùng Đa số / Đa số phục tùng Thiểu số “ có được Lưỡng nhất hay Hài hòa thì 

khi đó sinh hoạt Quốc gia mới  đạt tính thần quyền biến mà Tiến bộ theo Dịch lý . 

II.- Thiết lập Cơ chế Xã hội: 

Tam quyền phân lập 

 Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ đã đáp ứng được Tiêu chuẩn trên, bằng cách thiết lập Chế độ Tam 

quyền phân lập:  

Ngành Lập pháp đại diện cho Đa số,  

Ngành Hành pháp đại diện cho Thiểu số .  

Ngành Tư pháp đại diện cho sự Tinh thông Tinh thần Hiến pháp (competency ) .  

Toà án Tối cao pháp viện có nhiệm vụ duy trì Tinh thần Hiến pháp ( Bác ái / Công  

bằng Lưỡng nhất ), giúp Hòa giải những sự bất đồng giữa hai ngành Lập pháp  ( Đa số ) và 

Hành pháp  ( Thiểu số ) , nghĩa là ngành Tư  pháp có  nhiệm vụ  Hòa giải được sự khác nhau 

giữa  hai đối cực Đa số  ( Lập pháp ) / Thiểu số ( Hành pháp ) để cho mọi việc được hanh 

thông. 

b 
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III.- Sinh hoạt Dân chủ   

1.- Bầu cử  Đại biểu toàn quốc   

Trong Chế độ Dân chủ Tự do, để cho việc chọn những người Tài Đức ra lo việc đất nước được  

kết quả tốt , thì phải  có cuộc Bầu cử Tự do. Có hai cuộc Bầu cử :  

Một là cuộc Bầu cử được toàn dân bầu thuộc Đa số, đây là cuộc trưng cầu Dân ý : Vox 

populi, vox Dei; Ý Dân là Ý Trời, có mục đích để biết nhu cầu  của đời sống nhân dân là những 

gì, qua các cuộc tranh luận tranh cử, họ bầu chọn những ứng cử viên nào  đáp ứng được nguyện 

vọng của họ   Các phiếu toàn dân trong cuộc Bầu cử toàn quốc thuộc Đa số gọi là Phiếu Dân 

bầu  ( popular vote ) 

Hai là cuộc bầu của Cử tri đoàn thuộc Thiếu số gồm những đại biểu có tinh thần yêu  

nước, không dính líu tới việc phàn quốc hay ủng hộ thành phần phản quốc,  khủng bố, đặc biệt 

các vị này phải có Tư cách và Khả năng, thông thạo về Quốc kế Dân sinh ( do yếu tố 

competency) mới được bầu ra qua hai giai đoạn, họ là những vị Đại biểu hiểu rõ việc kinh bang 

tế thế  < xem ( I )  và  ( II  ) > . 

Phiếu bầu của Cử tri đoàn tuy thuộc Thiểu số nhưng quan trọng hơn, vì Thiểu số có khả 

năng đáp ứng được Ý Dân trong công cuộc Dựng nước và Cứu nước để phục vụ toàn dân, nên 

phiếu Cử tri đoàn quan trọng hơn Phiếu Dân bầu.  

Trong cuộc Bầu cử để chọn Tổng Thống, Phó Tổng Thống cũng như chọn những người Hiền tài 

phục vụ Nhân dân cũng tuân theo các luật trên, Ứng cử viên Tổng Thống nào thắng số phiếu 

Dân bầu và và phiếu Cử tri Đoàn thì thắng cử.  

Trong trường hợp Ứng cử viên nào thua phiếu Dân bầu ( Đa số: popular vote ) mà thắng 

phiếu Cử tri đoàn  ( Thiểu số :electoral vote ) thì Ứng cử viên này cũng thắng cử, vì tính chất 

Competency của Thiểu số Cư tri đoàn là quan trọng hơn. 

2.- Sinh hoạt Chính trường  

Ngoài ra, trong nước phải có ít nhất là hai Đảng chính, tuy là lo việc chung, nhưng mỗi đảng 

chuyên biệt một lãnh vực, một lo Nội trị, một lo Ngoại giao, mặt khác Quốc hội cũng phải có 

hai Viện: Hạ viện chuyên hơn về  Nội trị, Thượng viện lại chuyên hơn về Ngoại giao, Quốc 

hội phải sinh hoạt với nhau sao cho việc Nội trị / Ngoại giao được Lưỡng nhất.  

3.- Tình trạng gây mất  Quân bình trong sinh hoạt Dân chủ  

Điều quan trọng là tuy sinh hoạt của các Đảng phái là phân công chuyên biệt một số lãnh vực, 

nhưng luôn phải giữ vững Tinh thần “ Quần nhi Bất Đảng  “ thì mới phục vụ Quốc gia được 

hữu hiệu, do phải xem Quyền lợi Chung của Quốc gia ( Đúng theo tinh thần Hiến pháp ) lớn 
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hơn Quyền lợi Riêng của Đảng, đừng vì Qưyền lợi riêng của Đảng, ngặn chặn nhau làm việc có 

ích cho riêng đảng mình mà làm phương hại đến quyền lợi Chung của toàn dân.  

Tam quyền phân lập là cái kiềng 3 chân, trên đó Ba ngành của Chính thể Dân chủ được 

dựng nên, Chế độ này có thể trật đường rầy Thiên lý  ( hay Dịch lý ) trong tạm thời vì tinh thần 

“Đảng nhi bất Quần “,  chính tinh thần Dịch lý trong Cơ chế lại giúp điều chỉnh mà không 

bị sụp đổ cả mảng như Liên Bang Xô Viết. 

 Sự khác biệt là ở Triết lý “Chấp kỳ Lưỡng đoan “ < Đi bằng 2 chân > chấp nhận  nhau để tìm   

cách Hòa giải theo Dịch lý ( Tinh thần Hiến pháp: Bác ái / Công bằng ) để đạt giải pháp Hòa, 

còn triết lý “ Mâu thuẩn Thống nhất “ của Marx. thì tiêu diệt đối phương  để  < Đi bằng 1 

chân >, nên khi bị vấp thì té ngả là chuyện đương nhiên.  

 Chúng ta tìm thấy Tinh thần Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ là nét Lưõng nhất của Bác ái / Công 

bằng “ theo Dịch lý.  

Cơ cấu và Sinh hoạt xã hội cũng đều theo tinh thần Lưỡng nhất của Dịch lý. 

Đây là nền Dân chủ tiến bộ nhất của Nhân loại, chúng ta có thể học hỏi được vô số vấn đề thích 

hợp cho hoàn cảnh nước ta, nhất là về phương diện Khoa học kỹ thuật.  

Học hỏi Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ để đi sâu vào lãnh vực ứng dụng của Tinh thần Triết lý An vi 

của Tổ tiên để có Nội lực hầu Cứu nước và dựng nước. 

4.- Giải pháp thiết lập lại thế Quân bình trong Sinh hoạt Dân chủ  

HÃY TRỞ VỀ GỐC ĐỂ TRỞ NÊN MỘT 

I.- Lý do trở về Gốc 

 Chữ Đạo gồm có hai phần: Chữ Đạo gốm: 首 +辶= 道 gồm chữ Thủ là cái Đầu hay cái Gốc và 

quai Xước như cái Bàn chèo để chuyên chở về Gốc hay cách trở về Gốc Đạo.  

Theo Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, Đạo gồm hai phần Đi Ra và Đi Về.  

Đi Ra là con đường “ Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị,Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật. 

Vạn vật phụ Âm nhi bảo Dương. Xung khí dĩ vi hòa” : Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai sinh 

Ba, Ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không vật nào mà không cõng Âm và bồng Dương. Nhân chỗ 

xung nhau mà hòa nhau ). 

  Đi về là : “Phản giả đạo chi Động” ( 反 者 道 之 動 ): Trở lại là cái động của Đạo. Đạo 

luôn Biến Động theo cách Đi ra / Đi Về ( Phản phục ) không ngừng nên Biến hóa theo Tuần 

hoàn; Đi ra sinh hoạt tiêu hao Năng lương nên phải Đi về ( Gốc Tâm linh ) để sạc Năng lượng 

mà tiếp tục Chu trình Biến Dịch mới. 
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 Tương tự như thế, Nho bảo” Đồng quy nhi Thù đồ “ tức là Đi ra, rồi “ Thù Đồ nhi Đồng quy “ 

tức là Trở về Gốc Đạo hay Thái cực.  

Trong tất cả các luật của Tạo Hóa, thì cái luật lớn nhất và quan trọng nhất là luật “Phản Phục” 

反 復: hễ: “Vật cùng tắc phản”, “Vật cực tắc biến: Mọi vật khi đi đến cuối đường thì phải quay 

trở lại, mọi vật khi gặp cảnh bế tắc thì phải tìm cách biến hoá mà vượt qua ” (Đ. Đ. K ), hay   

cách khác là:  khi Đi Ra ngoài hoạt động làm tiêu hao năng lượng, nên buộc phải Trở Về Nguồn 

để nạp Năng lương hầu có năng lực mà thực hiện Chu trình mới.  

Do đó mọi người phải Tu để có Bác ái, Công bắng ( hay Nhân / Nghĩa ), không những để yêu 

thương người thân, mà còn yêu cả những người bất đồng Ý kiến để tìm cách sống Công chính 

mà hoà với nhau. 

II.- Hãy trở nên Một theo Tinh thần Vạn giáo Nhất lý 

1.- Lý do Xa / Gần nhau 

 Ngày nay Khoa học cho biết Nhân loại khởi từ Đông Phi, di cư qua Trung Đông, từ đó qua Âu 

Châu rồi Á Châu, Úc châu và Mỹ Châu. Đó là Bước đường Thù đồ của Nhân loại. Đây là bước 

đường Thù đồ để phát triển Bản sắc riêng của từng Quốc gia Dân tộc, vì mỗi Quốc gia ờ những 

vị trí khác nhau, môi trường sống khác nhau, nên có Ngôn ngữ khác nhau, sinh hoạt khác nhau, 

Phong tục Tập quán khác nhau,Văn hóa, Tôn giáo khác nhau.  

Giai đoạn này Nho gọi là Tập tương viễn ( Do thói quen khác nhau mà xa nhau ), vì ngôn ngữ 

và sinh hoạt khác nhau nên con người các Dân tộc nhiều khi không hiểu nhau mà xa nhau. 

Những rắc rối của Thế giới một phần là do tình trạng này. 

Để giải quyết Tình trạng này, thiết tưởng Nhân loại phải quay về gốc Bản Tính con Người thì 

mọi người mới thông cảm mà gần gủi nhau, Nho gọi Giai đoạn này là “ Tính tương cận ( Do có 

cùng Bản Tính Người là Nhân Tình và Nhân Tính, nên mới gần nhau được ) “ . Đây là bước 

đưởng “ Phục quy kỳ căn “ hay “ Thù đồ nhi Đồng quy “  

2.- Lý do gần nhau: 

Vạn giáo Nhất lý của Nho có câu: Nhất lý thông, Vạn lý minh” : Nếu hiểu rõ được Nhất lý tức 

là Lý Mẹ thì Vạn lý - những lý con - sẽ được sáng tỏ.  

Nhất lý là Lý Thái cực, Vạn lý là những Tiểu Thái cực. 

Nước ta là một nước đa giáo: Nho giáo, Phật giáo, Kitô giáo, và một số Tôn giáo nhỏ khác, trong 

đó Nho giáo lâu đời nhất và chung cho cả Dân tộc, Nho được kết tinh từ nền Văn hoá Hoà bình 

cách nay 12 ngàn năm đến 30 ngàn năm. Ngoài ra còn có người Lương sống theo Lương tâm. . . 

Tuy Sớm / Muộn khác nhau, danh xưng về Tiểu Thái cực khác nhau, nhưng Bản chất đều 

là Hòa Bình:  
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Tiểu Thái cực của Nho giáo là Nhân ái / Lý công chính hay Nhân / Trí hay Nhân / 

Nghĩa .  

Tiểu Thái cực của Phật giáo là Từ bi / Trí tuệ.  

Tiểu Thái cực của Kitô giáo là Bác ái / Công bằng.  

Khi sống sao cho đối cực Nhân / Nghĩa hài hòa thì đạt Hùng / Dũng nên có khả năng Bao 

dung ( theo tỷ lệ Nhân / Nghĩa = 3/2: Tham Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số )  

 Chúa Giê su đã phán: Các con phải “Mến Chúa Yêu Người “:  

Mến Chúa thì phải tu dưỡng lòng Bác ái để có thể yêu Người 

 Khi Yêu Người thì mới biết cách hành xử Công bằng mà sống Hoà với nhau. 

 Krisnamurti là người đi tìm Chân lý Tuyệt đối để giải thoát, trong bài nói chuyện về Giải tán 

Hội Ngôi sao, ông đã nói: “ Như tôi đã nói khi nãy, mục đích của tôi là giúp cho con người Tự 

do toàn triệt, vì tôi khẳng định rằng điều thiêng liêng duy nhất mang tính Vĩnh cửu là bản 

thân mình không băng hoại, là sự hài hòa giữa Lý trí và Tình yêu.  

Đây là Chân Lý tuyệt đối, toàn triệt, và đây chính là cuộc sống.  

 Khi sống sao cho Từ bi / Trí tuệ hài hòa thì có khả năng Hỷ xả.  

Khi sống sao cho Bác ái / Công bằng hài hòa thì có thể Tha thứ đến 70 lần 7.  

Khi sống theo  Nhân /Nghĩa  hài hoà thì đạt Hùng / Dũng mới có khả năng Bao dung nhau 

Bao dung. Hỷ xả, Tha thứ đều là Dũng lực giúp sống Tự chế theo lẽ Công chính mà Hoà 

với nhau.  

Tinh hoa của Việt Nho cũng như của các Tôn giáo Đông / Tây đều là sự sống Hoà, Hòa là 

nguồn Hạnh phúc mà Nhân loại cần đạt tới, chứ không phải Bạo lực của Chiến tranh để Giết, 

Cướp nhau như các Chế độ độc tài, nhất là CS. 

Do Bản chất Hòa mà các Tôn giáo không bao giờ mâu thuẫn, gây bất hoà với nhau, sự xích mích 

Tôn giáo chẳng qua là do thành phần theo Đạo “ Lấy Đạo tạo Đời “ dùng ngụy biện để “ăn thua 

đủ với nhau “, chứ không liên quan đến tinh thần Tôn giáo của mình.  

Cái Tinh hoa hay Dũng lực của Văn hoá Cha ông là cách sống Hoà với nhau, chứ không ở 

cách hành xử “ Hơn thua với nhau “ làm nát việc Lớn Chung.  
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3.- Kết luận 

a.- Hiện tình của Nhân loại 

 Vì “ Vạn vật đồng nhất Thể ( Thể : Vật chất, Năng lượng ) “ và “ Vạn vật tương liên ( Mọi 

vật đều liên hệ chặt chẽ với nhau nhờ vai trò electron của các Nguyên tử ) “ nên ngày nay không 

có nước nào có thể sống cô lập được, vì mọi hiện tượng Thiên nhiên và Xã hội đều liên quan mật 

thiết với nhau: Những vấn đề ô nhiệm môi trường: Không khí, Nước, Đất, nhất là Tư tưởng, cách 

sống sái nhịp với gốc Thái cực gây ra vô số nan đề cho Nhân loại, mà Vấn đề nền tảng là các cặp 

đối cực không đạt tình trạng “ Chí Trung Hoà “ làm đảo lộn trật tự Thiên nhiên tức là Thái cực.  

Nạn Hồng thuỷ CS, nạn Khủng bố ở Trung đông, nạn lấn chiếm biển Đông, nạn Brexit xẩy ra 

một số nước Tây phương, nạn Khủng hoảng Nguyên tử ở Bắc Hàn, cùng nạn Di dân vào Âu 

châu, nạn di dân của Miến Điện, và ỡ Hoa kỳ hiện nay  đang xẩy ra, nhất là nạn sống Duy lý một 

chiều . . . đã gây ra những nan đề khó giải quyết cho Nhân loại. 

 Một số nhà Khoa học thế giới đã cảnh cáo: “ Nếu Nhân loại không thay đổi nếp sống thì Nhân 

loại sẽ gặp nguy nan “. Truy nguyên ra thì do đối cực Tâm linh / Khoa học không được hài 

hoà, do Khoa học phát triển quá nhanh, đa số mê say Khoa học, bỏ Tình theo Lý, sinh ra nạn 

Duy Lý một chiều ( vì đánh mất cái Tâm), Duy Lý làm khô cạn Tình Người, con Người không 

còn Bao dung nổi nhau được nữa, nên luôn toan tính vô vàn hình thức bất Công để hơn thua đủ 

với nhau, dìu nhau tới nạn diệt vong!  

Tình trạng này gọi là “ Khôn Độc Dại Đàn “ . Cái Trí khôn lỏi đã xé nát Tình Nhân loại! 

b.- Phương cách cứu vãn: Trở về Gốc chung 

Vấn đề này liên quan đến từng Cá nhân mà cũng liên quan đến 8, 9 tỷ người trên Trái Đất, nên 

vô cùng phức tạp và khó khăn.  

Nay Nhân loại đang ở trong tình trạng “ Chuột chạy cùng sào “  

  Hoặc quay trở về Gốc để sống Chung Hoà bình với nhau,  

Hoặc dùng sức mạnh Riêng tiêu diệt nhau mà cùng biến mất trên Trái Đất.  

Từ thời xa xưa Lão Tử ( ? ) đại khái bảo: Đã đến lúc, con Người chẻ sợi tóc làm tư để làm lạt 

buộc, đếm từng hạt gạo để thổi cơm, ( rồi đến lúc ) con người ăn thịt Người!  

Hy vọng rằng “ Vật cùng tắc Phản, vật cực tắc Biến “ : “ Mọi vật khi đi tận cùng đường thì 

phải quay trở lại, khi gặp bế tắc thì phải quyền biến mà vượt qua “ sẽ giúp Nhân loại quay trở về 

Gốc Thái cực tức là Nhân Tình và Nhân Tính để lập lại mối Tương Liên Công chính mà 

sống Hoà với nhau.  
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Chúng tôi không đủ sức cũng như không dám có cao vọng chỉ đường cho Nhân loại, nhưng chỉ 

nêu lên Vấn đề : Việt Nho và Triết lý An vi là một nền Văn hoá thống nhất gồm hai dòng 

Văn gia và Chất gia chung cho cả Dân tộc. Dòng Văn gia nơi Việt Nho với Tinh thần Triết lý 

An vi, dòng Chất gia thì có cả một kho tàng Ca dao,Tục ngữ và các Truyền kỳ, cả hai dòng Văn 

gia / Chất gia đều quy về Thái cực “Âm / Dương Hòa “ , ngoài ra lại có Lộ đồ Tu, Tề, Trị, 

Bình cũng tuân theo Dịch lý. Việt Nho sẽ cống hiến cho Dân tộc ta một Chính lược Hoà từ nền 

tảng con Người, tới Tinh thần Dân tộc đoàn kết cùng với phương cách đem “ Đạo lý Nhân 

sinh vào Đời “ hợp với Thiên lý để đem lại phúc lợi cho mọi người.  

Tinh thần Dịch lý nằm trong Cơ chế và Sinh hoạt của xã hội ta xưa, chúng ta cũng tìm thấy tinh 

thần Dịch lý trong Lời rao giảng của Chúa Giê-su, cũng như trong nền Dân chủ Hoa kỳ, nên 

chúng ta cũng có thể học hỏi một số tinh hoa trong Chiến lược và Chiến thuật Quốc gia Hoa Kỳ 

hợp với hoàn cảnh nước nhà để xây dựng chế độ Dân chủ .  

Những giá trị của nền Văn hoá chúng ta cũng phù hợp với Văn hoá cũng như Tôn giáo 

Đông Tây, vì nhận ra tất cả đều có cùng Cơ cấu: 2 – 3, 5. 

 2 là cặp đối cực của Dịch lý cũng là Thái cực Âm Dương: nguồn Sinh Sinh hoá của Vũ trụ.    

3 là con Người Nhân chủ có khả năng tự Chủ, tự Lực, tự Cường ( con Người hiền lành như Bồ 

câu và Khôn ngoan như Rắn ) ,  

5 thuộc hành Thổ trong Ngũ hành, nên là nguồn Sống và nguồn Sáng: Nguồn năng động của 

Vũ trụ ( dynamic force ) được Einstein tóm gọn vào Công thưc E=mc2, Einstein cho đó là nguồn 

Tình Yêu bao la có sức mạnh vô biên. Con người có luôn tiếp cận được với nguồn Yêu thương 

này thì mới có sức mạnh để hành xử Công chính mà sống Hoà với nhau. Thiển nghĩ khi Đông 

Tây giao hội được nơi Thái cực, tất Thế giới sẽ có Hoà bình.  

Tất cả những giá trị trên chúng ta đều tìm thấy nơi Thánh kinh Cựu và Tân Ước cũng như trong 

Cơ cấu v và sinh hoạt của nền Dân chủ Hoa Kỳ. 

( Xin xem cuốn “ Khi Đông Tây giao Hội ‘ của Việt Nhân trên vietnamvanhien.net.index ) 

 Chuyện Hoà bình thế giới là chuyện “ Vá Trời lấp Biển “ tuy cấp thiết, nhưng cần phải có thời 

gian, còn vấn đề Sống còn của Dân tộc chúng ta hiện nay thì không thể chần chờ .  

Vấn để của Dân tộc là chúng ta cần có một Chủ đạo Quốc gia để Đoàn kết toàn Dân, khi đã 

có một Chủ đạo Quốc gia cùng Chiến lược Chiến thuật để Ngôn / Hành được hợp nhất thì 

mới mong chuyển hoá được sức Ì ngàn năm của Dân tộc, Cả Dân tộc phải lo cho mọi người 

đời nay no ấm an vui, làm Bàn nhún ( spring board ) để vươn lên trong cuộc sống Đời Sau, 

được vậy thì giấc Mộng của Dân tộc không trở thành Ảo mộng.  
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Xin đừng thành kiến, dị nghị với nền Văn hoá Tổ Tiên, Triết lý An vi và Việt Nho đã cống 

hiến cho chúng ta một Lộ đồ “ Tổng hợp: Đông, Tây, Kim, Cổ. “ qua nét Nhất quán “ Tiểu 

Thái cực < dưới nhiều Danh từ khác nhau >“ xuyên suốt nền Văn hóa từ Gốc tới Ngọn.  

Ngày nay Đất nước chúng ta có rất nhiều Sãi, xem ra không nhiều người lưu tâm đóng cửa Chùa, 

nên kẻ cướp khắp nơi vào Chùa, cướp phá tan hoang mọi báu vật, mà đa số vẫn Bình chân như 

vại!  

Tình trạng Sống Còn của Đất nước chúng ta là vô cùng nguy cấp, thiết tưởng không ai có 

thể chần chừ mà làm ngơ! Hy vọng các Vị Lãnh đạo Tinh thần, các Vị Trí thức, các nhà 

Truyền thông dóng lên hồi chuông báo động. để thức tỉnh toàn Dân vùng lên vực dậy, hầu 

cứu lấy mảnh Dư Đồ rách đang bị gậm nhấm từng giây từng phút bởi lũ Tham tàn và 

Cường bạo! Cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi soi sáng và độ trì cho Dân tộc Việt Nam! “ 

( Trích trong bài “ Tóm tắt Khi Đông Tây Giao hội cùa Việt Nhân  ) 

 

 C.- PHẦN BA 

 

Phân biệt Dân chủ và Độc tài 
 

Chúng tôi nhận được email của “ chuẩn ứng cử viên Tổng thống “ Elizabeth Warren thuộc đảng 

Dân  chủ  ( đã trưng vào Phần Hai ở trên) cổ động tham gia  việc  bãi bỏ Cử tri đoàn, với kinh 

nghiệm đã sống trong Chế độ Cộng sản,  chúng tôi  có vài Ý kiến riêng về Vấn đề này theo Tinh 

thần Dịch lý của Việt Nam như đã bàn ở trên: 

 Chúng ta thấy các Tổ phụ Hoa Kỳ đã rất tinh thông về Dịch lý, nên mới lập ra phiếu Cử 

tri đoàn  ( Thiểu số tinh anh : electoral vote ) để cân bằng với phiếu Cử tri toàn dân ( Đa số đa 

tạp: popular vote ) 

Khi “ electoral vote / popular vote “ được Lưỡng nhất hay  hài hoà thì mọi Cơ chế quốc gia 

mới được điều hoà một cách ổn định thì mới bảo đảm  được Tiến bộ. 

 

Vấn đề cổ động bãi bỏ Cử tri đoàn của Ứng cử viên Elizabeth Warren thuộc đảng Dân chủ là   

phá bỏ yếu tố Competency ( thành phần thông minh có Tư cách và Khả năng ) , phần tinh hoa 

nhất của Chế độ Dân chủ Hoa Kỳ, khi bỏ thành phần Thiểu số thông minh hiểu biết này thì Quốc 

gia còn lại Đa số đa tạp thiếu kiến thức Dựng nước và Cứu nước hơn . Việc bãi bỏ Cử tri đoàn 

này là bỏ Tinh hoa của Chế độ Dân chủ mà theo Chế độ độc tài Cộng sản chỉ có một Phe để độc 

trị. Cộng sản là chế độ lấy Đa số nghèo ít học đàn áp Thiểu số giàu có và thông  minh.  

Ngày nay, ở đâu có Chế độ  CS là ở đó người dân phải sống trong áp bức và lầm than. 

Tóm lại khi bỏ Cử tri đoàn là bỏ phần Tinh hoa của Chế độ Dân chủ để theo đường lối Cộng sản. 

 

Có lẽ đây là phản ứng của Đảng Dân chủ về cuộc Bầu cử Tống Thống năm 2016, Ứng cử viên 

Hillary Clinton  tuy đã thắng phiếu Dân bầu,  nhưng lại thua phiếu Cử tri đoàn nên thua Ứng cử  

viên Donald Trump.  
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Đây chỉ  là phản ứng theo công cảm  của Đại chúng đa tạp, chứ không theo Tinh hoa thuộc  

tinh thần Dân chủ của hàng Trí thức. 

 

Tóm lại việc Bãi bỏ Cư tri đoàn là phá vỡ nền tảng quan trọng nhất của Chế độ Dân chủ 

Hoa kỳ !!! 

Nhưng với Cơ chế “ Bất Đảo Ông  Tam Quyền Phân lập “  thì trước sau gì cũng được tái 

lập  trạng thái quân bình! 

Tổng thống Nga, V. Putin, đã từng nhận xét: "Ở Mỹ, bạn sẽ phải đi bầu đại cử tri để họ lựa chọn 

Tổng thống còn ở Nga, Tổng thống được bầu theo mô hình phổ thông đầu phiếu toàn dân. Do 

đó, bầu cử ở Nga dân chủ hơn ở Mỹ  “ 

Đây là lối Dân chủ  ( theo XHCN ) lấy đa số nghèo khó và kém hiểu biết để đàn áp thiểu số 

giàu có và thông minh hơn để cứớp đoạt mọi thứ .  
CS không thể “ nhân danh Công bằng xã hội “  để biện minh cho việc “ giết người ướp Của 

ban ngày, phải chăng do ngu dốt, hay quá gian manh mà lờ đi vấn đề “ Thiên bẩm nơi mỗi con 

Người , cho rằng về Tư cách và khả năng “ thì ai cũng như ai, do đó trong chế độ CS thành phần 

trí thức không chịu nô lệ CS đều bị  bách hại đến cùng, do đó mà mọi Cơ chế xã hội đều bị suy   

sập tận nền nhất là Văn hoá !!! 

 

CS đã  dùng kế Bịp để  “ Làm Thầy Thằng Dại  “ cho  được mau giàu bằng con đường giết 

cướp, tuy dốt nát nhưng lại không chịu “ làm Đầy Tớ Thằng Khôn “  để sống lương thiện!  

Đó là bản Hòa tấu giữa cái Dốt nát và cái Gian manh của CS. 

 

Việt Nhân 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( I )  The Presidential Election is on Tuesday, November 3, 2020. 

What is the Electoral College? 

The Electoral College is a process, not a place. The founding fathers established it in 

theConstitution as a compromise between election of the President by a vote in Congress and 

election of the President by a popular vote of qualified citizens. 

The Electoral College process consists of the selection of the electors, the meeting of the electors 

where they vote for President and Vice President, and the counting of the electoral votes by 

Congress. 

The Electoral College consists of 538 electors. A majority of 270 electoral votes is required to 

elect the President. Your state’s entitled allotment of electors equals the number of members in 

its Congressional delegation: one for each member in the House of Representatives plus two for 

your Senators. Read more about the allocation of electoral votes. 

https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/provisions.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/electors.html#selection
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/allocation.html
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Under the 23rd Amendment of the Constitution, the District of Columbia is allocated 3 electors 

and treated like a state for purposes of the Electoral College. For this reason, in the following 

discussion, the word “state” also refers to the District of Columbia. 

Each candidate running for President in your state has his or her own group of electors. The 

electors are generally chosen by the candidate’s political party, but state laws vary on how the 

electors are selected and what their responsibilities are. Read more about the qualifications of the 

Electors and restrictions on who the Electors may vote for. 

The presidential election is held every four years on the Tuesday after the first Monday in 

November. You help choose your state’s electors when you vote for President because when you 

vote for your candidate you are actually voting for your candidate’s electors. 

Most states have a “winner-take-all” system that awards all electors to the winning presidential 

candidate. However, Maine and Nebraska each have a variation of “proportional representation.” 

Read more about the allocation of Electors among the states and try to predict the outcome of the 

Electoral College vote. 

After the presidential election, your governor prepares a “Certificate of Ascertainment” listing all 

of the candidates who ran for President in your state along with the names of their respective 

electors. The Certificate of Ascertainment also declares the winning presidential candidate in 

your state and shows which electors will represent your state at the meeting of the electors in 

December of the election year. Your state’s Certificates of Ascertainments are sent to the 

Congress and the National Archives as part of the official records of the presidential election. 

See the key dates for the 2016 election and information about the roles and responsibilities of 

state officials, the Office of the Federal Register and the National Archives and Records 

Administration (NARA), and the Congress in the Electoral College process. 

The meeting of the electors takes place on the first Monday after the second Wednesday in 

December after the presidential election. The electors meet in their respective states, where they 

cast their votes for President and Vice President on separate ballots. Your state’s electors’ votes 

are recorded on a “Certificate of Vote,” which is prepared at the meeting by the electors. Your 

state’s Certificates of Votes are sent to the Congress and the National Archives as part of the 

official records of the presidential election. See the key dates for the 2016 election and 

information about the roles and responsibilities of state officials and the Congress in the 

Electoral College process. 

Each state’s electoral votes are counted in a joint session of Congress on the 6th of January in the 

year following the meeting of the electors. Members of the House and Senate meet in the House 

chamber to conduct the official tally of electoral votes. See the key dates for the 2016 

election and information about the role and responsibilities of Congress in the Electoral College 

process. 

The Vice President, as President of the Senate, presides over the count and announces the results 

of the vote. The President of the Senate then declares which persons, if any, have been elected 

President and Vice President of the United States. 

https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/provisions.html#23
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/electors.html#selection
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/electors.html#selection
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/electors.html#qualifications
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/electors.html#qualifications
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/electors.html#restrictions
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/allocation.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/map/predict.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/key-dates.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/roles.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/roles.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/roles.html#ofr
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/roles.html#ofr
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/roles.html#congress
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/key-dates.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/roles.html#states
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/roles.html#congress
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/key-dates.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/key-dates.html
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/roles.html#congress
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The President-Elect takes the oath of office and is sworn in as President of the United States on 

January 20th in the year following the Presidential election. 

 

 

 

The Presidential Election is on Tuesday, November 3, 2020. 

About the Electors 

What are the qualifications to be an Elector? 

The U.S. Constitution contains very few provisions relating to the 

qualifications of Electors. Article II, section 1, clause 2 provides that 

no Senator or Representative, or Person holding an Office of Trust or 

Profit under the United States, shall be appointed an Elector. As a 

historical matter, the 14th Amendment provides that state officials 

who have engaged in insurrection or rebellion against the United 

States or given aid and comfort to its enemies are disqualified 

from serving as Electors. This prohibition relates to the post-Civil 

War era. 

The National Association of Secretaries of State (NASS) has compiled 

a brief summary of state laws about the various procedures, which 

vary from state to state, for selecting slates of potential electors and for 

conducting the meeting of the electors. The document, Summary: 

State Laws Regarding Presidential Electors, can be downloaded from 

the NASS website. 

Each state's Certificates of Ascertainment confirms the names of its 

appointed electors. A state's certification of its electors is generally 

sufficient to establish the qualifications of electors. 

Who selects the Electors? 

Choosing each state's Electors is a two-part process. First, the political 

parties in each state choose slates of potential Electors sometime 

before the general election. Second, on Election Day, the voters in 

each state select their state's Electors by casting their ballots for 

President. The first part of the process is controlled by the political 

parties in each state and varies from state to state. Generally, the 

parties either nominate slates of potential Electors at their state party 

conventions or they chose them by a vote of the party's central 

committee. This happens in each state for each party by whatever rules 

the state party and (sometimes) the national party have for the process. 

This first part of the process results in each Presidential candidate 

having their own unique slate of potential Electors. 

https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/provisions.html#provisions
https://www.archives.gov/global-pages/exit.html?link=http://www.nass.org/index.php/index.php/component/docman/?task=doc_download&gid=1864&Itemid=391
https://www.archives.gov/global-pages/exit.html?link=http://www.nass.org/index.php/index.php/component/docman/?task=doc_download&gid=1864&Itemid=391
https://www.archives.gov/global-pages/exit.html?link=http://www.nass.org/
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Political parties often choose Electors for the slate to recognize their 

service and dedication to that political party. They may be state elected 

officials, state party leaders, or people in the state who have a personal 

or political affiliation with their party's Presidential candidate. (For 

specific information about how slates of potential Electors are chosen, 

contact the political parties in each state.) 

The second part of the process happens on Election Day. When the 

voters in each state cast votes for the Presidential candidate of their 

choice they are voting to select their state's Electors. The potential 

Electors' names may or may not appear on the ballot below the name 

of the Presidential candidates, depending on election procedures and 

ballot formats in each state. 

The winning Presidential candidate's slate of potential Electors are 

appointed as the state's Electors—except in Nebraska and Maine, 

which have proportional distribution of the Electors. In Nebraska and 

Maine, the state winner receives two Electors and the winner of each 

congressional district (who may be the same as the overall winner or a 

different candidate) receives one Elector. This system permits the 

Electors from Nebraska and Maine to be awarded to more than one 

candidate. 

Are there restrictions on who the Electors can vote for? 

There is no Constitutional provision or Federal law that requires 

Electors to vote according to the results of the popular vote in their 

states. Some states, however, require Electors to cast their votes 

according to the popular vote. These pledges fall into two categories—

Electors bound by state law and those bound by pledges to political 

parties. 

The U.S. Supreme Court has held that the Constitution does not 

require that Electors be completely free to act as they choose and 

therefore, political parties may extract pledges from electors to vote 

for the parties' nominees. Some state laws provide that so-called 

"faithless Electors" may be subject to fines or may be disqualified for 

casting an invalid vote and be replaced by a substitute elector. The 

Supreme Court has not specifically ruled on the question of whether 

pledges and penalties for failure to vote as pledged may be enforced 

under the Constitution. No Elector has ever been prosecuted for failing 

to vote as pledged. 

Today, it is rare for Electors to disregard the popular vote by casting 

their electoral vote for someone other than their party's candidate. 

https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/provisions.html#provisions
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/provisions.html#law
https://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/provisions.html#provisions
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Electors generally hold a leadership position in their party or were 

chosen to recognize years of loyal service to the party. Throughout our 

history as a nation, more than 99 percent of Electors have voted as 

pledged. 

The National Association of Secretaries of State (NASS) has compiled 

a brief summary of state laws about the various procedures, which 

vary from state to state, for selecting slates of potential electors and for 

conducting the meeting of the electors. The document, Summary: 

State Laws Regarding Presidential Electors, can be downloaded from 

the resources/elections menu on the NASS website. 
 

  
 

 

( II ) ,- Đại cử tri Đoàn (Hoa Kỳ) 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Buớc tưới chuyển hướng           Bước tới tìm kiếm 

 

Số phiếu đại cử tri đoàn của từng tiểu bang/đặc khu liên bang trong kỳ Bầu cử Tổng thống Hoa 

Kỳ năm 2012 tới 2020. Màu cam ám chỉ mất phiếu, màu xanh ám chỉ được thêm phiếu so với 

Bầu cử năm 2008. 

Đại cử tri đoàn (tiếng Anh: Electoral College) của Hoa Kỳ là một thuật từ dùng để chỉ 538 đại 

cử tri tổng thống cứ bốn năm một lần họp lại để bầu lên Tổng thống và Phó tổng thống Hoa Kỳ. 

Các đại cử tri tổng thống được bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào ngày được gọi theo 

truyền thống là "ngày bầu cử". Thực tế, đây mới chính là những người sẽ bầu trực tiếp ra Tổng 

thống và Phó Tổng thống chứ không phải người dân bình thường.
[1]

 Các đại cử tri tổng thống 

họp tại các tòa nhà quốc hội tiểu bang nhà của mình (hay tại Đặc khu Columbia) vào ngày thứ 

hai đầu tiên sau ngày thư tư lần thứ hai trong tháng 12 và vì thế không phải là một cuộc họp toàn 

quốc. Tại 51 cuộc họp (50 tiểu bang cộng Đặc khu Columbia), được tổ chức cùng ngày, các đại 

cử tri cùng bỏ phiếu. Chính vì có sự tập hợp kết quả bầu cử của 51 nhóm nên mới có định nghĩa 

kỹ thuật là đại cử tri đoàn mặc dù 51 nhóm này thực sự không có tập hợp về chung một nơi để 

bầu cử. Hệ thống đại cử tri đoàn, giống như một đại hội toàn quốc, là một nhân tố gián tiếp trong 

tiến trình bầu lên tổng thống. 

https://www.archives.gov/global-pages/exit.html?link=http://www.nass.org/
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_c%E1%BB%AD_tri_%C4%90o%C3%A0n_(Hoa_K%E1%BB%B3)#mw-head
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_c%E1%BB%AD_tri_%C4%90o%C3%A0n_(Hoa_K%E1%BB%B3)#p-search
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_th%E1%BB%91ng_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B3_t%E1%BB%95ng_th%E1%BB%91ng_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_c%E1%BB%AD_tri_%C4%90o%C3%A0n_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_khu_Columbia
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_c%E1%BB%AD_tri_%C4%91o%C3%A0n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_c%E1%BB%AD_tri_%C4%90o%C3%A0n_(Hoa_K%E1%BB%B3)
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Electoral_College_2012.svg
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Sơ lược 

Các thể lệ hướng dẫn bầu cử tổng thống được ghi trong Điều khoản II Hiến pháp Hoa Kỳ, Phần 

I, Đoạn III. Tu chính án 12 Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng mỗi đại cử tri phải bầu riêng cho tổng 

thống và phó tổng thống. Ngày nay, bộ máy điều hành bầu cử tổng thống do Cơ quan Quản trị 

Kỷ lục và Văn khố Quốc gia (National Archives and Records Administration) đảm nhiệm qua 

Cục Văn thư Liên bang của mình (Office of the Federal Register). 

Số phiếu đại cử tri của mỗi tiểu bang là bằng tổng số Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (luôn luôn là hai) 

và số Dân biểu Hoa Kỳ của tiểu bang đó; riêng Đặc khu Columbia có ba phiếu đại cử tri mặc dù 

không có một đại diện nào ở Quốc hội Hoa Kỳ. Tại mỗi tiểu bang, các cử tri phổ thông bầu chọn 

một danh sách gồm các ứng cử viên đã được chọn sẵn cho vị trí đại cử tri tổng thống mà đại diện 

cho nhiều ứng viên tổng thống khác nhau. Tuy nhiên, trên lá phiếu tiểu bang được thiết kế giống 

như là các cử tri phổ thông đang thật sự bầu trực tiếp cho ứng cử viên tổng thống. Đa số tiểu 

bang dùng cách gọi là lá phiếu vắn tắc mà trong đó khi một lá phiếu bỏ cho một đảng nào (thí dụ 

như Dân chủ hoặc Cộng hòa) thì được xem là một lá phiếu cho toàn thể nhóm đại cử tri tổng 

thống thuộc đảng đó. Tại những tiểu bang này, hiếm khi ngoại lệ, một đảng sẽ chiếm hết toàn bộ 

số phiếu đại cử tri của tiểu bang đó (theo hình thức đa số hay tuyệt đối). Maine và Nebraska chọn 

đại cử tri tổng thống bằng phương pháp được gọi là Phương pháp Maine mà trong đó có thể xảy 

ra khả năng các cử tri phổ thông chọn ra nhiều đại cử tri tổng thống thuộc nhiều đảng chính trị 

khác nhau và như thế số phiếu đại cử tri của tiểu bang bị chia ra tại hai tiểu bang này. 

Các đại cử tri tổng thống của mỗi tiểu bang (và Đặc khu Columbia) tụ họp lại 41 ngày sau tổng 

tuyển cử để bỏ phiếu đại cử tri. Lá phiếu đầu tiên của các đại cử tri là cho Tổng thống Hoa Kỳ, 

và rồi Phó tổng thống. Ít nhất một trong hai ứng cử viên đó phải đến từ một tiểu bang khác tiểu 

bang của đại cử tri. Hiếm có trường hợp một đại cử tri tổng thống không bỏ phiếu cho liên danh 

tranh cử tổng thống thuộc đảng của mình; những người như thế được gọi là "Đại cử tri không 

trung thành". Mỗi đại cử tri ký tên vào một tài liệu có tên là Chứng nhận đầu phiếu mà có nêu rõ 

thuộc đại cử tri tiểu bang nào (hay Đặc khu Columbia). Một bản chứng nhận gốc được gởi đến 

Văn phòng của Phó tổng thống theo thư bảo đảm. 

Một tháng sau khi bỏ phiếu đại cử tri, Quốc hội Hoa Kỳ nhóm họp hai viện để tuyên bố người 

đắc cử. Nếu một ứng cử viên tổng thống nhận được 270 (cho đến năm 2009) hoặc nhiều hơn số 

phiếu đại cử tri tổng thống, người chủ tọa (thường là Phó tổng thống đương nhiệm) tuyên bố ứng 

cử viên đó là tổng thống đắc cử, và một ứng cử viên Phó tổng thống nhận 270 hay nhiều hơn số 

phiếu đại cử tri được tuyên bố tương tự là Phó tổng thống đắc cử. 

Quy trình chọn Đại cử tri 

Để trở thành Đại cử tri, một người cần trải qua hai vòng bầu cử. Đầu tiên, các đảng ở mỗi bang 

sẽ chọn một loạt ứng viên đại cử tri tiềm năng trước ngày bầu cử. Tiếp đó, vào ngày bầu cử, cử 

tri phổ thông tại mỗi bang sẽ chọn ra đại cử tri ở bang đó bằng cách bỏ phiếu cho ứng viên tổng 

thống. 

Vòng 1 

Không có quy định thống nhất về phương thức lựa chọn Đại cử tri trên toàn quốc mà mỗi bang 

có một quy định riêng. Về cơ bản, các đảng sẽ đề cử một danh sách đại cử tri tiềm năng tại kỳ 

họp đại hội đảng của bang mình hoặc họ có thể chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu tại ủy ban 

trung ương đảng. Đây là những người có đóng góp nhiều cho Đảng hoặc các quan chức dân cử 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tu_ch%C3%ADnh_%C3%A1n_12_Hi%E1%BA%BFn_ph%C3%A1p_Hoa_K%E1%BB%B3&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_khu_Columbia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Maine
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nebraska
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_Maine&action=edit&redlink=1
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của bang hoặc lãnh đạo của Đảng đó hoặc là người có quan hệ chính trị hoặc cá nhân với ứng 

viên tổng thống của đảng mình. 

Vòng 2 

Cử tri phổ thông sẽ cùng lúc chọn ra Tổng thống và Đại cử tri. Việc này thực hiện trên cùng 1 lá 

phiếu Tên của đại cử tri tiềm năng có thể có hoặc không xuất hiện trên lá phiếu, (nếu có thì tên 

họ sẽ nằm dưới tên ứng viên tổng thống), tùy thuộc vào quy trình bầu cử và phương thức bỏ 

phiếu ở từng bang. Tuy nhiên cũng xuất hiện tình trạng tiếng nói của Đại cử tri không phản ánh 

đúng quan điểm của cử tri phổ thông khi Đại cử tri không giữ cam kết ủng hộ ứng cử viên Tổng 

thống như sự lựa chọn của cử tri phổ thông.
[2]

 

Chỉ trích 

Việc những kết quả trái ngược giữa kết quả của phiếu phổ thông với kết quả phiếu Đại cử tri đã 

khiến mô hình bầu cử này gặp một số chỉ trích. Tiêu biểu là việc Tổng thống Nga, V. Putin, đã 

từng nhận xét: "Ở Mỹ, bạn sẽ phải đi bầu đại cử tri để họ lựa chọn Tổng thống còn ở Nga, Tổng 

thống được bầu theo mô hình phổ thông đầu phiếu toàn dân. Do đó, bầu cử ở Nga dân chủ hơn ở 

Mỹ."
[3]

 

Lẽ tự nhiên của tiến trình bầu cử và sự phức tạp của nó đã bị chỉ trích. Có nhiều người đã nêu lên 

những phương cách khác thay thế để bầu chọn tổng thống. Vấn đề này lại được đem ra bàn cãi 

theo sau kỳ Bầu cử Tổng thống năm 2000 khi ứng cử viên Đảng Dân chủ là Al Gore giành đa số 

phiếu phổ thông nhưng lại thất bại giành đa số phiếu của đại cử tri đoàn. 

Ở các tiểu bang, ứng viên nào giành được nhiều nhất phiếu đại cử tri thì giành được toàn bộ 

phiếu của cử tri đoàn. Đây được gọi là nguyên tắc "Được ăn cả, ngã về không" (the winner takes 

all). Điều này khiến cho về mặt lý thuyết một ứng ứng cử viên chỉ cần giành được 142 phiếu đại 

cử tri ở 11 bang có nhiều đại cử tri nhất là đã có thể trúng cử (28/55 ở California, 18/34 ở Texas, 

16/31 ở New York, 14/27 ở Florida, 11/21 ở Illinois, 11/21 ở Pennsylvania, 11/20 ở Ohio, 9/17 ở 

Michigan, 8/15 ở Georgia, 8/15 ở Bắc Carolina và 8/15 ở New Jersey - Tổng số phiếu đại cử tri ở 

11 bang này là 271/538 phiếu, đủ để trở thành Tổng thống). Từ khi hình thành hệ thống đại cử tri 

đã xuất hiện 157 đại cử tri có lá phiếu ngược với lá phiếu họ đã cam kết với cử tri phổ thông 

trước đó. Có 21 bang không có quy định bắt buộc Đại cử tri phải trung thành với lời cam kết.
[4]

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_c%E1%BB%AD_tri_%C4%90o%C3%A0n_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_c%E1%BB%AD_tri_%C4%90o%C3%A0n_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Al_Gore
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_c%E1%BB%AD_tri_%C4%90o%C3%A0n_(Hoa_K%E1%BB%B3)#cite_note-4

