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Lịch sử nhân loại thường đi theo 
từng chu kỳ. Có những chu kỳ 
dài và những chu kỳ ngắn, hoặc 
vài chục năm hoặc vài trăm 
năm. Nhưng như luật tuần hoàn 
của vũ trụ và của con người, 
lịch sử bao giờ cũng có thể 
phân chia thành những chu kỳ.  
Và những ngày cuối của năm 
2019, của một thập niên cũ, 
bước sang những ngày đầu của 
2020, một thập niên mới, đã 
đánh dấu cho sự chuyển tiếp 
sang một chu kỳ mới của lịch sử 
nhân loại.  
Chu kỳ sáng lạng của con 
người thời cận đại bắt đầu bằng 
cuộc cách mạng kỹ nghệ. Với 
những tiến triển nhảy vọt của 
khoa học và kỹ thuật, cũng như 
về tư tưởng, văn hóa và nghệ 
thuật, nhân loại tưởng chừng 
như chỉ có thể mỗi ngày một 
thăng tiến. Nhưng tiếp nối với 
chu kỳ này đã là sự thoái hóa 
của con người, khi sự xấu và 
tàn ác đã xâm chiếm tất cả, đưa 
đến hai cuộc thế chiến 1914-
1918 và 1939-1945.  
Và nền văn minh của nhân loại 
tưởng như sẽ không còn nữa, 
chỉ tồn tại khi Hoa Kỳ nhảy vào 
cuộc chiến, đưa đến chiến 
thắng và bắt đầu cho một chu 
kỳ vàng son mới. Khi sự tốt và 
thăng hoa của cấp tiến đã đem 
lại hơn 70 năm tiến triển, thăng 
bằng trong một trật tự toàn cầu, 
qui định bằng những tư tưởng 
và những cơ cấu xác định bởi ý 
thức hệ cấp tiến, dẫn đầu do 
Hoa Kỳ đứng ra làm đầu tàu 

cho tất cả mọi quốc gia trên thế 
giới. 
Trật tự toàn cầu cấp tiến đã 
đem lại Liên Hiệp Quốc và 
những cơ cấu liên hệ như World 
Health Organization, Unicef, cơ 
quan về tỵ nạn v.v..Những tổ 
chức như WTO, World Trade 
Organization, World Bank, 
IMF, International Monetary 
Fund v.v.. đem lại trật tự và 
phát triển về kinh tế cho toàn 
cầu. Tòa án quốc tế tại The 
Hague, tuy bất lực nhưng có 
còn hơn không! Tất cả những 
cơ cấu này có được là do nằm 
trong trật tự toàn cầu cấp tiến, 
liberal world order, thành lập 
sau Đệ Nhị Thế Chiến, với Hoa 
Kỳ thúc đẩy và kiểm soát. 
Nhưng chu kỳ nào cũng có lúc 
tàn lụi. Và mấy năm cuối của 
thập niên 2010’s, trật tự này bắt 
đầu tan rã dần. Các phong trào 
chống toàn cầu hóa, chống di 
dân, chống tỵ nạn và quốc gia 
cực đoan, kỳ thị mầu da, kỳ thị 
tôn giáo và bảo thủ quá khích  
trong mấy năm gần đây đã lan 
tràn trên toàn cầu như một thứ 
bệnh dịch, xâm chiếm ý thức 
con người và gây nên chia rẽ, 
thù hằn, khắp nơi khắp chốn. 
Tại Âu Châu, cuộc trưng cầu 
dân ý tai hại Brexit đã làm tê liệt 
nước Anh cũng như khối Liên 
Hiệp Âu Châu với nguyên nhân 
chính là việc chống di dân đến 
từ các xứ Ả Rập và từ Phi Châu. 
Brexit đã thành công với cuộc 
bầu cử gần đây đưa Boris 
Johnson lên nắm quyền, sẽ 
đưa nước Anh vào con đường 
của suy thoái và hỗn loạn. Các 
xứ như Hungary, Poland, 
Austria bây giờ thành thể chế 
độc tài, không còn dân chủ 
nữa. Các đảng chính trị cực 

đoan, cực hữu, chống di dân đã 
chiếm thượng phong trên nhiều 
quốc gia như Đức, Spain, 
Belgium, Thụy Điển.  
Các thể chế độc tài mấy năm 
nay đã lan tràn mạnh như Brazil 
với Jair Bolsonaro, Phi Luật 
Tân với Duterte, Ai Cập với Sisi. 
Chưa nói đến Nga với Putin và 
Trung Hoa của Tập Cận Bình! 
Như thế đứng trước bối cảnh 
của tan rã trật tự thế giới cấp 
tiến của hơn 70 năm qua, với 
làn sóng cực hữu chống di dân, 
kỳ thị và chống toàn cầu hóa, 
Hoa Kỳ đã bầu cho Donald 
Trump lên thành tổng thống 
cuối năm 2016, mở đường cho 
một chu kỳ mới của nhân loại. 
Một chu kỳ của sự xấu, sự ác và 
bắt đầu cho một tiến trình tự 
hủy hoại, không phải chỉ cho 
Hoa Kỳ nói riêng, nhưng cho cả 
toàn cầu trong chu kỳ mới của 
hắc ám này. 
Hành động tự hủy hoại đầu tiên 
của Trump khi vừa nhậm chức 
và có tác động sâu xa nhất cho 
lịch sử nhân loại, chính là việc 
rút ra khỏi thỏa ước toàn cầu về 
thay đổi khí hậu đạt được trước 
kia tại Paris. Sự phủ nhận khoa 
học và nhắm mắt làm ngơ trước 
những hiểm nguy cho trái đất 
khi nhiệt độ tăng hơn 2 độ 
Celsius sắp đến của Trump và 
phe bảo thủ, là điều ngu xuẩn 
và tai hại hơn cả cho sự sống 
còn của nhân loại. 
Khoa học đã chứng minh là với 
sự hâm nóng địa cầu, các tảng 
băng hà đang tan dần với gia 
tốc khủng khiếp và quả đất 
đang đi đến điểm bất khả hồi. 
Các thiên tai gần đây như bão 
Harvey, cháy rừng California, 
cháy rừng tại Úc, cháy rừng 



 

Amazon là hậu quả trực tiếp 
của thay đổi khí hậu. 
Các tai ương thiên nhiên này sẽ 
xảy ra càng lúc càng nhiều và 
tiên đoán đầu tiên cho năm 
2020 chính là những thảm họa 
do việc hâm nóng địa cầu gây 
nên. Mực nước biển đã tăng 
nhanh không ngờ đến, đe dọa 
cho những thành phố ven biển. 
Tại Hoa Kỳ, những vùng đất 
dọc theo vịnh Mexico sẽ thấy 
lụt lội nhiều và mực nước biển 
tăng cao, đe dọa. Phía đông có 
các thành phố như Norfolk, 
Virginia Beach của tiểu bang 
Virginia sẽ bị nước biển dâng 
cao ngập lụt quanh năm. New 
York cũng không thoát, một 
ngày nào đó nước biển tràn đến 
Fifth Avenue cũng có thể xảy 
ra! 
Các quốc gia như Việt Nam, 
Bangladesh sẽ bị mất đất dần 
vì nước biển xâm chiếm, một số 
đảo trên Thái Bình Dương có 
thể sẽ hoàn toàn chìm dưới 
nước biển, không còn nữa! 
Năm 2020 sẽ thấy cháy rừng tại 
California và Australia gia tăng 
hơn nhiều nữa với ảnh hưởng 
trực tiếp đến kinh tế của hai 
vùng này. Các tiểu bang sát với 
Gulf of Mexico sẽ bị hai hay ba 
trận hurricanes nặng nề cấp 3 
hay cấp 4 tại Texas, Louisiana 
và Florida. New Orleans có thể 
sẽ bị nặng hơn hồi Katrina khi 
trước! 
Trên phương diện chính trị địa 
cầu, tiên đoán cho năm 2020 
cho vùng Âu Châu sẽ là tan vỡ 
của Liên Hiệp Âu Châu khi Anh 
sẽ thực hiện Brexit, đi ra bất kể 
hậu quả vào cuối tháng 1/2020. 
Boris Johnson sẽ đưa nước 
Anh vào suy thoái khi tất cả mọi 
ngân hàng, công ty đầu tư, tín 

dụng ùn ùn bỏ Luân Đôn để 
sang Paris, Frankfurt hay 
Amsterdam. Các rắc rối về việc 
mậu dịch giữa Anh và các xứ 
Âu Châu khác sẽ làm GDP, 
tổng sản lượng quốc gia của 
Anh giảm đi từ 10% đến 20% 
và Anh sẽ bị suy thoái kinh tế 
nặng nề. Các xứ Âu Châu khác 
cũng sẽ bị ảnh hưởng dây 
chuyền và cả vùng Âu Châu sẽ 
đi vào suy thoái kinh tế. Đây sẽ 
là cơ hội và môi trường tốt cho 
các đảng quốc gia cực đoan, 
chống di dân tại Đức, Ý, Spain, 
Sweden, thắng phiếu nhiều 
hơn nữa trong các cuộc bầu cử. 
Có thể cũng sẽ không đủ để 
nắm chính quyền hẳn, nhưng 
các đảng cực đoan này sẽ làm 
thay đổi hẳn bộ mặt của Âu 
Châu và sẽ làm gia tăng các vụ 
đàn áp di dân, kỳ thị thẳng 
thừng và náo loạn xã hội trên 
khắp các thành phố của Âu 
Châu. 
Năm 2020 cũng sẽ là năm 
Putin của Nga đạt nhiều thắng 
lợi. Ukraine bị dính vào vụ 
scandal về impeachment của 
Trump nên bây giờ thấy không 
thể trông mong gì vào Hoa Kỳ 
và Trump được nữa. Nhiều 
phần sẽ phải cắt hẳn phần đất 
phía Đông Ukraine dâng cho 
Putin để cầu hòa và chấm dứt 
chiến tranh, kéo dài đã mấy 
năm nay và thiệt mạng cả vài 
chục ngàn người.  
Như vậy Putin đã thực hiện 
được phần nào mộng tái tạo lại 
đế quốc Sô Viết thuở trước. Với 
đất chiếm Crimea, Đông 
Ukraine, Putin có thể sẽ đe dọa 
các xứ Baltics như Lithuania, 
Latvia, Estonia để bắt các xứ 
này vào lại một liên hiệp với 
Nga, phá hủy sự liên kết với 

NATO, vốn là gai nhọn đâm 
vào Putin bấy lâu nay. Với 
Trump cũng tìm cách phá nát 
NATO, Putin giờ đây có thể cho 
các xứ lân cận thấy là không 
thể trông mong gì vào Hoa Kỳ 
và nhờ NATO can thiệp như 
trong hiến chương của NATO 
đã hứa hẹn. Trump cũng đã úp 
mở tuyên bố sẽ chỉ yểm trợ xứ 
nào trong NATO nếu có đóng 
đủ tiền vào quân sự! Điều đó có 
nghĩa Putin với Trump hậu 
thuẫn đã phá nát được NATO 
và năm 2020 sẽ thấy Putin mở 
rộng ảnh hưởng của Nga trên 
toàn địa bàn Âu Châu và thực 
hiện mộng Sô Viết như những 
năm xưa! 
Trên địa bàn Trung Đông, năm 
2020  là năm sẽ thấy Hoa Kỳ và 
Do Thái tấn công Iran để phá 
hủy các cơ cấu chế tạo bom 
nguyên tử của xứ này. Iran bây 
giờ đã vào đường cùng với 
chiến lược điểm ấn tối đa 
maximum pressures, của Hoa 
Kỳ. Cộng thêm với những 
xuống đường phản kháng của 
người dân vì giá sinh hoạt tăng 
quá cao, Iran cho là do Hoa Kỳ 
khuyến khích và đàn áp tối đa 
giết cả gần ngàn dân biểu tình, 
Iran sẽ dùng các nhóm khủng 
bố như Hezbollah tại Lebanon, 
hay Houthis tại Yemen để tấn 
công Do Thái hay Saudi 
Arabia. Và dĩ nhiên Do Thái chỉ 
chờ có vậy để cùng với Hoa Kỳ 
cho dội bom Iran để triệt tiêu 
hậu họa nguyên tử. 
Tuy nhiên hiện nay vùng Trung 
Đông cũng đã sôi động khắp 
nơi với các cuộc biểu tình 
chống đối chính quyền tại Iraq, 
Iran, Lebanon. Năm 2020 sẽ là 
năm biến loạn hơn nữa cho các 
xứ tại vùng này với hiện tượng 



 

dân chúng biểu tình chống 
chính phủ càng ngày càng lan 
rộng và thêm nhiều quốc gia 
khác. 
Tại địa bàn Á Châu, Bắc Hàn 
trong năm 2020 sẽ cho bắn thử 
hỏa tiễn trở lại để đe dọa Hoa 
Kỳ. Kim Jong Un đã đe dọa hạn 
chót là ngày 31 tháng 12, 2019 
để Hoa Kỳ thương thuyết trở lại. 
Nhưng với Hoa Kỳ làm ngơ, 
Kim Jong Un không có cách 
nào khác là chứng tỏ họ Kim đã 
có hỏa tiễn liên lục địa tầm xa 
bắn đến lục địa Hoa Kỳ. Quan 
trọng hơn cả là Bắc Hàn phải 
chứng tỏ là có đủ kỹ thuật để 
khi hỏa tiễn bắn lên cao và rơi 
trở lại vòng khí quyển không bị 
sức nóng do cọ sát làm nổ tan 
hay làm hư hỏng quả bom 
nguyên tử gắn trên đầu phi đạn. 
Bắc Hàn nói úp mở là đã có kỹ 
thuật này. Nhưng họ Kim sẽ 
phải cho bắn thử một hỏa tiễn 
liên lục địa tầm xa với bom 
nguyên tử gắn nơi đầu và cho 
nổ tại một vùng biển hẻo lánh 
nào đó để chứng minh cho Hoa 
Kỳ thấy là đã thành công và có 
thể dùng để bắn tới Los 
Angeles hay tới Washington 
D.C. 
Nếu Kim Jong Un làm được 
chuyện này, Trump sẽ bắt buộc 
phải thương thuyết trở lại và 
giảm thiểu việc chế tài kinh tế 
hay để cho Đại Hàn nhảy vào 
để viện trợ thẳng cho Bắc Hàn, 
như một hình thức bị blackmail 
phải đóng tiền mãi lộ! 
Cũng tại Á Châu, năm 2020 sẽ 
là năm Tập Cận Bình phải giải 
quyết cho xong vụ Hồng Kông. 
Họ Tập đã nhẫn nhịn hơn 6 
tháng nay với dân chúng và 
sinh viên Hồng Kông cuối tuần 
nào cũng xuống đường biểu 

tình. Nhiều phần Tập Cận Bình 
sẽ phải cho quân đang đóng tại 
thành phố lân cận đổ vào để 
đàn áp sinh viên và ngăn chặn 
biểu tình, không để cho cảnh 
sát bất lực không chặn nổi. Một 
cuộc đàn áp kiểu Thiên An Môn 
ngày xưa có thể xảy ra với vài 
ngàn người thiệt mạng dễ 
dàng. Họ Tập không cần phải 
giữ tiếng tăm gì nữa, nhất là 
việc bắt cả triệu người dân Tân 
Cương giam trong các building 
bắt học tập cải tạo và từ bỏ Hồi 
Giáo đã bị lộ ra và công kích 
khắp nơi. 
Tập Cận Bình không thể để tình 
trạng biệu tình tại Hồng Kông 
kéo dài và dù có bị công kích 
bởi dư luận quốc tế, họ Tập sẽ 
cho đàn áp thẳng tay, giết vài 
ngàn người để đè nén dân 
Hồng Kông như đã làm với dân 
Tân Cương. Lý do là để giữ uy 
quyền và không để cho tay nào 
trong Chính trị bộ tại Bắc Kinh 
chê trách Tập Cận Bình nhút 
nhát và đem lòng phản thùng!  
Điều tiên đoán cuối cùng cho 
năm 2020 là cuộc bầu cử tổng 
thống Hoa Kỳ. Phe Dân Chủ 
sau cùng sẽ bầu cho Joe Biden 
thắng các cuộc bầu sơ bộ để ra 
tranh cử với Donald Trump. 
Phe Cộng Hòa sẽ dùng đủ 
cách để ngăn chặn dân đen và 
Hispanics đi bầu gọi là voters 
suppression. Lý do là dân đen, 
dân Mễ và giới da trắng cấp 
tiến sẽ ùn ùn đi bầu để đánh bại 
Trump. Phe Cộng Hòa muốn 
thắng sẽ phải ngăn chặn đám 
dân này đi bầu, nhất là tại 
những vùng dân trắng nắm giữ 
quyền lực. 
Cuộc bầu cử sẽ ngang ngửa. 
Nhưng theo đúng với chu kỳ 
của lịch sử, sự xấu, sự ác đã lan 

tràn trên khắp quả địa cầu và 
đã bắt đầu năm 2016 khi 
Trump thắng cử lúc đó. Chu kỳ 
lịch sử nhân loại của xấu xa, 
đen tối và ác độc, kinh hoàng 
sẽ ăn rễ, bắt gốc để kéo dài 
hàng vài chục năm nữa! Và như 
thế tiên đoán sau cùng cho 
năm 2020 là Trump sẽ thắng cử 
lần nữa vào tháng 11/2020 này. 
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