
Dự Báo Năm 2020 của Craig Hamilton Parker:  
 
 
 
1/ CHIẾN TRANH NỔ RA Ở TRUNG ĐÔNG  
 
- Không phải chiến tranh với Israel đâu, mà là cuộc chiến giữa Arab Saudi đấu với 
Iran!  

- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin bắt tay nhau. (để làm gì?, không thấy nhà tiên tri 
Parker nói, cái này chắc phải đi hỏi thầy Ba Thất Sơn)  
 
2/ DONALD TRUMP TÁI ĐẮC CỬ TỔNG THỐNG MỸ  
 
- Vụ đàn hặc (impeachment) chống lại TT Trump kết thúc trong thất bại.  
- Cựu phó tổng thống (thời Obama) là Joe Biden bị mất sạch danh dự bởi vụ bê bối liên can tới Ukraine.  
- Bà Elizabeth Warren, cuối cùng, được chọn làm ứng cử viên duy nhứt bên đảng Dân chủ trong cuộc tranh 
cử Tổng thống.  
- Ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2 (2020-2024).  
 
3/ TRUNG CỘNG (CHINA) ĐỘNG LOẠN  
 
- Phong trào tranh đấu cho Tự do và dân chủ ở Hương Cảng tiếp tục không ngơi nghỉ, có tác động dây 
chuyền tạo nên hỗn loạn nơi Hoa lục.  
- Đối mặt trước khả năng sụp đổ, Tập Cận Bình buộc phải thực hiện "những thay đổi lớn".  
(không rõ "thay đổi lớn" là gì; nhưng theo nhà tiên tri Parker thì thuyết "Tam dân" của Tôn Trung Sơn đầu thế 
kỷ 20 sẽ quay trở lại)  
 
4/ KIM CHÁNH ÂN (KIM JONG-UN) THÁO CHẠY  
 
- Kim Chánh Ân ra lệnh phóng hỏa tiễn có đầu đạn hạch tâm trên biển.  
Ngay lập tức, Liên Hiệp quốc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh.  
- Cuối cùng Kim Chánh Ân bị lật đổ.  
(nhà tiên tri Parker không nói rõ là hai miền Nam Bắc trên bán đảo Cao Ly có hợp nhứt trong năm 2020 hay là 
qua vài năm sau nữa)  
 
5/ KỶ NGUYÊN MỚI CỦA ANH QUỐC  
 
- Thỏa thuận giữa TT Trump với Thủ tướng Anh Boris Johnson, sau khi nước Anh đã Brexit thành công, sẽ 
mở ra một kỷ nguyên mới thịnh vượng cho nền kinh tế Anh.  
 
Nguyễn Chương MT  
 
------------------------------------------------------------------------  
 
(*) Hàng năm, ông Hamilton Parker đều đưa ra những dự đoán với mức độ chính xác rất cao. Như đầu năm 
2019, ông đã tiên đoán Boris Johnson trở thành Thủ tướng Anh. Trước đó, vào năm 2016, ông đã tiên tri 
Donald Trump trở thành tân Tổng thống Mỹ.  
 


