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Em todo o drama político que acontece nos EUA como resultado da tentativa da revolta 

da  cor contra Trump, o retrato maior às vezes esquecido. E, no entanto, este quadro 

maior é bastante surpreendente, porque se olharmos para isso veremos sinais irrefutáveis 

de que o Império está envolvido em alguma versão bizarra de slow-motion do seppuku e 

o único mistério que resta é quem, ou o quê,  servirá como Kaishakunin do império 

(assumindo que haverá um). 

 

Um kaishakunin (japonês: 介 錯 人) é um segundo nomeado cujo dever é decapitar 

alguém que cometeu seppuku, suicídio ritual japonês, no momento da agonia. O 

papel desempenhado pelo  kaishakunin  é chamado  kaishaku  ("nin" significa pessoa). 

Eu até argumentaria que o Império está a perseguir uma política de auto-destruição de 

espectro completo em vários níveis distintos, com cada nível contribuindo para a soma 

de suicídio total. E quando me refiro ao comportamento autodestrutivo, não me refiro a 

questões de longo prazo como a não sustentabilidade do modelo económico capitalista 

ou as consequências sociais de uma sociedade que não só é incapaz de diferenciar o certo 

do errado, mas que agora decreta que o comportamento desviante é saudável e 

normal. Estes são o que eu chamo de "paredes de longo prazo" em que vamos, 

inevitavelmente, travar, mas que estão comparativamente mais longe do que algumas 

"paredes imediatas". Deixe-me listar alguns destes: 

O suicídio político : a recusa dos Neocons em aceitar a eleição de Donald Trump resultou 

numa campanha maciça para deslegitimá-lo. O que os Neocons claramente não veem ou 

não se importam é que, ao deslegitimar Trump, eles também estão deslegitimando todo o 

processo político que trouxe Trump ao poder e sobre o qual os Estados Unidos são 

construídos como uma sociedade. Como resultado direto dessa campanha, não só milhões 

de norte-americanos ficam aborrecidos com o sistema político em que foram doutrinados 
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para acreditar, mas internacionalmente a noção de "democracia americana" está a tornar-

se uma piada triste. 

 

E apenas para piorar as coisas, a mídia corporativa dos EUA está finalmente a revelar o 

seu verdadeiro rosto e agora mostrou sem desculpa ao mundo inteiro que não só não é de 

forma alguma "justo" ou "objetivo", mas que é uma máquina de Propaganda 100% 

prostituída que serve fielmente os interesses do "estado profundo" dos EUA. 

Um elemento-chave da lavagem cerebral quase constante do americano médio sempre foi 

a realização regular de eleições. Não importa que, pelo menos até agora, o resultado 

dessas eleições tenha feito pouquíssima diferença dentro dos EUA e nenhum fora do 

mundo, o objetivo nunca foi consultar o povo - o objetivo sempre foi dar a ilusão de 

democracia e pessoas - poder. Agora que os democratas dizem que os russos manipularam 

as eleições e os republicanos dizem que foram os democratas e seus milhões de eleitores 

mortos que tentaram roubá-lo, tornou-se bastante óbvio que essas eleições eram sempre 

uma piada, uma "liturgia" pseudo-democrática, Um ritual de lavagem cerebral - você 

chamou-lhe - mas nunca sobre qualquer coisa real. 

O surgimento do conceito de 1% pode ser "creditado" à Administração Obama, uma vez 

que foi durante Obama que todo o movimento "Ocupar Wall Street" iniciou, mas o 

desmascaramento final da face verdadeiramente maligna de que 1% deve ser creditado a 

Hillary com sua confissão verdadeiramente histórica, em que ela declarou abertamente 

que aqueles que se opõem a ela eram um "cesto de deploráveis". Já sabíamos, graças a 

Victoria Nuland, o que os líderes anglo-sionistas pensavam dos povos da Europa, agora 

sabemos o que eles pensam do povo dos EUA: exatamente a mesma coisa. 

A linha inferior é esta: não me parece que a autoridade moral e a credibilidade política 

dos EUA tenham ido mais baixos do que hoje. Décadas de propaganda de Hollywood e 



da máquina oficial dos meios de comunicação dos EUA desmoronaram-se e ninguém 

mais compra esse absurdo contra factual. 

Suicídio da política externa: vamos ver que opções existem para escolher. Os Neocons 

querem uma guerra com a Rússia que o povo Trump não quer. O povo Trump, no entanto, 

quer, bem, talvez não uma guerra, embora essa opção esteja muito na mesa, mas pelo 

menos um confronto muito sério com a China, a Coreia do Norte ou o Irão, e cerca da 

metade deles também gostaria de algum tipo de confronto com a Rússia. Não há 

absolutamente ninguém, pelo menos no topo, que se atreva a sugerir que um confronto 

ou, pior ainda, uma guerra com a China, o Irão, a Coreia do Norte ou a Rússia seria um 

desastre, uma calamidade para os EUA. De facto, pessoas sérias com credenciais 

impressionantes e muita gravidade estão discutindo essas possibilidades como se elas 

fossem reais, já que os EUA poderiam, em certo sentido, prevalecer. Isso é risível. Bem, 

não, não é. Mas seria se não fosse tão assustador e deprimente. A verdade é muito, 

muito diferente. 

Embora provavelmente não seja impossível para os Estados Unidos prevalecerem, em 

termos puramente militares, contra a RPDC numa guerra, os riscos potenciais são nada 

menos que imensos. E não me refiro ao risco representado pelas armas nucleares da 

Coreia do Norte que, aparentemente, também é bastante real. Quero dizer o risco de 

iniciar uma guerra contra um país que tem Seul dentro da gama de artilharia convencional, 

um exército de serviço ativo de mais de um milhão de pessoas e 180.000 forças 

especiais. Vamos supor por um segundo que a RPDC não tem nenhuma força aérea e 

nenhuma marinha e um exército composto de apenas 1M + soldados, 21k + peças de 

artilharia e 180k forças especiais. Como você propõe lidar com essa ameaça? Se você tem 

uma solução fácil e óbvia, assistiu a muitos filmes de Hollywood. Você provavelmente 

também não entende o terreno. 

Mas, sim, a RPDC também tem grandes obstáculos e não posso excluir que as forças 

armadas da Coreia do Norte se colapsariam rapidamente sob um ataque sustentado dos 

EUA e da República da Coreia. Eu não disse que eu acredito que isso iria acontecer, só 

que não o excluí. Se isso acontecer, os Estados Unidos poderiam muito bem prevalecer 

relativamente rápido, pelo menos em termos puramente militares. No entanto, por favor, 

tenha em mente que qualquer operação militar tem que servir a um objetivo político e, 

nesse sentido, não posso imaginar qualquer cenário sob o qual os EUA iriam se afastar 

de uma guerra contra a RPDC com qualquer coisa remotamente parecida com uma 



verdadeira "vitória". Há uma paráfrase de algo Ho Chi Minh  supostamente  disse ao 

francês  na década de 1940 que eu realmente gosto. Diz assim: " matamos alguns de 

vocês, matamos muitos de nós, e depois ganhamos". É assim que uma guerra com a RPDC 

provavelmente se desenrolará. Eu chamo isso de "maldição americana": os americanos 

são muito bons em matar pessoas, mas eles não são bons em ganhar guerras. Ainda assim, 

no caso da RPDC, há pelo menos uma possibilidade de uma vitória militar, mesmo que a 

um custo potencialmente enorme. Com o Irão, a Rússia ou a China não há tal 

possibilidade: uma guerra com qualquer um deles seria um desastre garantido (eu escrevi 

sobre uma guerra no Irão aqui  e sobre uma guerra com a Rússia). Então por que é que 

mesmo que fora das 4 guerras possíveis, um é um desastre potencial e os outros 3 são um 

desastre garantido, por que é que estes são discutidos como se fossem opções potenciais?!  

A razão para isso pode ser encontrada na mistura única de ignorância crassa e covardia 

política de toda a classe política dos EUA. Primeiro, muitos políticos dos EUA acreditam 

na sua própria propaganda tola sobre as forças armadas dos EUA serem "as melhores" do 

"mundo" (nenhuma prova é necessária!). Mas mesmo aqueles que são espertos o 

suficiente para perceber que esta é uma carga de disparates que ninguém fora dos EUA 

ainda leva a sério, eles sabem que dizer que publicamente é suicídio político. Então eles 

fingem, seguem e continuam vomitando repetidamente o mantra patriótico sobre "rah, 

rah, EUA, EUA, 'Merica número um, nós somos os melhores' etc. Alguns dizem que, 

como os EUA gastam mais na agressão que o resto do planeta combinado, isso deve 

significar que as forças armadas dos EUA devem ser "melhores" (o que quer que isso 

signifique). Para o berço de "maior é melhor" a resposta é auto-evidente. Também é 

completamente errado. 

Eventualmente, algo louco acontece inevitavelmente. Como na Síria, o Departamento de 

Estado tinha uma política, o Pentágono e a CIA outra. A dissonância cognitiva resultante 

é removida envolvendo o duplo pensamento clássico: "sim, nós estragamos mais e mais, 

mas ainda somos os melhores ". Ironicamente, esse tipo de mentalidade está no cerne da 

incapacidade americana de aprender com os erros do passado. Se a escolha é entre uma 

avaliação honesta de operações passadas e conveniência política, esta última sempre 

prevalece (pelo menos entre os civis, os militares dos EUA são muitas vezes muito mais 

capazes de avaliação autocrítica, especialmente nas fileiras até Coronel e abaixo, o 

problema aqui é que civis e generais raramente os escutam). 
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O resultado é um caos total: a política externa dos Estados Unidos é totalmente 

dependente da capacidade dos EUA de ameaçar o uso da força militar, mas a dura 

realidade é que todos os países que ousaram desafiar o Tio Sam fizeram isso somente 

depois de concluírem que os EUA não tinham meios para esmagá-lo militarmente. Por 

outras palavras, apenas os fracos, que já são de facto colônias dos EUA, temem os 

EUA. Ou, diferentemente, os únicos países que se atrevem a desafiar o Tio Sam são os 

mais fortes (isso era tudo bastante previsível, mas os políticos dos EUA não sabem sobre 

Hegel ou a dialética). E só para piorar, não há política externa real dos EUA. O que existe 

é apenas o vetor soma das diferentes políticas externas desejadas por vários atores, 

agências e indivíduos mais ou menos encobertos. Esse "vetor soma" resultante é 

inevitavelmente de curto prazo, focada numa abordagem quickfix, e incapaz de levar em 

conta qualquer complexidade. 

Quanto à "diplomacia" dos EUA simplesmente não existe. Você não precisa de 

diplomatas para entregar demandas, subornos, ultimatos e ameaças. Você não precisa de 

pessoas educadas. Nem precisa de pessoas com qualquer compreensão do "outro". Tudo 

que você precisa é um arrogante auto-enamorado bully e um intérprete (desde diplomatas 

dos EUA não falam as línguas locais, E porque haveriam de falar?). Vimos a evidência 

mais convincente do total  rigor mortis  do corpo diplomático dos EUA quando  51 

"diplomatas" dos EUA exigiram que Obama bombardeasse a Síria . O resto do mundo 

poderia simplesmente observar com espanto, tristeza, perplexidade e total desgosto. 

 

A linha inferior é esta: não há nenhuma "diplomacia dos EUA". Os EUA simplesmente 

deixaram aquela atrofia de campo inteira até o ponto em que deixaram de existir. Quando 

tantos observadores perplexos tentam entender o que a política dos EUA na Ucrânia ou 

Síria é, eles estão a fazer uma suposição errada - que há uma política externa dos EUA 

para estar com. Eu diria que a diplomacia dos EUA morreu lenta e silenciosamente, em 

algum momento depois de James Baker (o último diplomata real dos EUA, e um brilhante 

naquilo). 

Militares suicidas: os militares dos EUA nunca foram muito impressionantes, 

certamente não quando comparados com os britânicos, russos ou alemães. Mas teve 

alguns pontos muito fortes, incluindo a capacidade de produzir muitas inovações técnicas 

que tornaram possível produzir armas novas, por vezes bastante revolucionárias. E se o 

histórico de operações terrestres dos Estados Unidos fosse modesto, os EUA ter-se-iam 
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mostrado um adversário mais capaz na guerra naval e aérea. Não creio que se possa negar 

que, durante a maior parte dos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, os EUA 

dispunham da mais poderosa e sofisticada marinha e da força aérea do mundo. Depois, 

gradualmente, as coisas começaram a piorar, à medida que os custos dos navios e aviões 

muito caros passavam pelo teto, enquanto a qualidade dos sistemas produzidos parecia 

estar gradualmente se degradando. Os sistemas de armas que pareciam nada menos 

que impressionantes no laboratório e nas terras de teste provaram ser quase inúteis 

uma vez que o fizeram ao seu usuário final no campo de batalha. O que 

aconteceu? Como um país que produziu o UH-1 Huey ou o F-16 de repente começar 

a produzir Apaches e F-35s ?! A explicação é dolorosamente simples: a corrupção. 

Não só o complexo industrial militar americano superou qualquer tamanho razoável, mas 

também se encobriu em tantas camadas de segredo que a corrupção maciça se tornou 

inevitável. E quando falo de "corrupção maciça", não estou falando de milhões, mas de 

bilhões ou mesmo triliões. Como? Simples - o Pentágono afirmou que não tinha as 

ferramentas de contabilidade necessárias para contabilizar adequadamente o dinheiro 

perdido e que, portanto, o dinheiro não estava realmente "ausente". Outro truque - sem 

contratos de licitação. Ou contratos que cobrem todos os custos do empreiteiro privado, 

não importa quão alto ou ridículo. 

Tempestade no deserto foi uma bonança para o MIC, como foi 9/11 e o GWOT. Bilhões 

de dólares foram impressos a partir do nada, distribuídos (principalmente sob a cobertura 

da segurança nacional), escondidos (segredo) e roubados (por todos nesta cadeia 

alimentar). O frenesi de alimentação era tão extremo que um dos 

meus professores como  SAIS  admitiu, fora do registro, é claro, que ele nunca tinha visto 

um sistema de armas que ele não gostava ou que ele não queria comprar. Este homem, 

que eu não vou nomear, foi um ex-diretor da Agência de Controle de Armas e 

Desarmamento dos EUA. Sim, você leu certo. Ele estava encarregado do 

desarmamento. Você pode imaginar o que os povos em custo de armamento estavam a 

pensar... 

 

Com o aumento estratosférico de corrupção, o tipo de general americano que teve de ser 

promovido passou de homens que lutam que se lembravam do Vietname (onde muitas 

vezes perderam membros da família, parentes e amigos) para "ass-kissing little 

chickenshits", como David Petraeus. Em menos de meio século, os generais norte-
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americanos passaram de homens de combate, para gerentes, para políticos. E é contra esse 

fundo sem brilho que uma personalidade bastante pouco expressiva como o General 

James Mattis pode aparecer, pelo menos para alguns, como um bom candidato para o 

Secretário de Defesa. 

Bottom line: as forças armadas dos EUA são fantasticamente caras e ainda não 

particularmente bem treinadas, bem equipadas ou bem comandadas. E enquanto eles 

ainda forem muito mais capazes do que os muitos militares europeus (que são uma piada), 

eles definitivamente não são o tipo de forças armadas necessárias para impor e manter 

uma hegemonia mundial. A boa notícia para os EUA é que as forças armadas dos EUA 

são mais do que suficientes para defender os EUA contra qualquer ataque hipotético. Mas 

como a espinha dorsal do Império - eles são quase inúteis. 

Eu poderia enumerar muitos mais tipos de suicídios, incluindo um suicídio económico, 

um suicídio social, um suicídio educacional, um suicídio cultural e, naturalmente, um 

suicídio moral. Mas outros já fizeram isso em outros lugares, e muito melhor do que eu 

poderia fazer. Portanto, tudo o que vou acrescentar aqui é uma forma de suicídio que eu 

acredito que o Império Anglo-sionista tem em comum com a UE: um "Suicídio pela 

negação da realidade": esta é a mãe e o pai de todas as outras formas de suicídio - a 

teimosa recusa de olhar para a realidade e aceitar o fato de que "a festa acabou". Quando 

eu vejo a determinação sombria de políticos dos EUA (muito incluindo as pessoas que 

apoiam Trump) para continuar a fingir como se a hegemonia dos EUA estivesse aqui para 

ficar para sempre, quando eu vejo como eles se veem como os líderes do mundo e como 

eles acreditam sinceramente que eles precisam se envolver em todos os conflitos no 

planeta, só posso chegar à conclusão de que o inevitável colapso será doloroso. Para ser 

justo, o próprio Trump claramente tem momentos de lucidez sobre isso, por exemplo, 

quando recentemente declarou ao Congresso 

 

As nações livres são o melhor veículo para expressar a vontade do povo – e 

a América respeita o direito de todas as nações traçarem o  seu próprio 

caminho. Meu trabalho não é representar o mundo. Meu trabalho é 

representar os Estados Unidos da América . Mas sabemos que a América está 

melhor, quando há menos conflito - não mais. 

 

Estas são palavras notáveis para as quais Trump verdadeiramente merece uma ovação de 

pé porque são a coisa mais próxima de uma admissão formal de que os Estados Unidos 
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desistiram do sonho de ser o Hegemon Mundial e que a partir de agora o Presidente dos 

EUA não mais representará a interesse das plutocracias transnacionais, mas ele irá 

representar os interesses do povo americano. Este tipo de linguagem é nada menos do que 

revolucionária, se Trump verdadeiramente se entrega sobre isso ou não. Ao contrário de 

todos os outros, Trump não parece sofrer de síndrome de "suicídio por negação de 

realidade", mas quando eu olho para as pessoas ao seu redor (não importa as prostitutas 

no Congresso), questiono-me se ele vai agir em seus instintos pessoais. 

Trump é claramente o melhor homem na administração Trump, ele parece ter seu coração 

no lugar certo e, ao contrário de Hillary, ele está claramente consciente do facto de que 

as forças armadas dos EUA estão numa forma terrível. Mas um bom coração e bom senso 

não são suficientes para lidar com os Neocons e o estado profundo dos EUA. Você 

também precisa de uma vontade de ferro e uma determinação total para esmagar a 

oposição. Infelizmente, até agora Trump não conseguiu demonstrar a qualidade. Em vez 

disso, Trump está tentando mostrar como "resistente" o homem que ele é, declarando que 

ele vai acabar com Daesh e dando ao Pentágono 30 dias para chegar a um plano para fazer 

isso. Infelizmente, para Trump, não há maneira de esmagar Daesh sem trabalhar com 

aqueles que já têm botas no chão: os iranianos, os russos e os sírios. É realmente assim 

tão simples. E todo general americano sabe disso. No entanto, todo mundo está 

alegremente arando em frente é se havia algum tipo de possibilidade para os EUA 

esmagar Daesh sem estabelecer uma parceria com a Rússia, Irão e Síria em primeiro lugar 

(Erdogan tentou isso. Não lhe fez nada bem. Ele agora está trabalhando com a Rússia e o 

Irão). Será que os bons do Pentágono terão a coragem de dizer a Trump que "não, Senhor 

Presidente, não podemos fazer isso sozinhos, precisamos dos russos, dos iranianos e dos 

sírios"? Eu duvido muito. Então, mais uma vez, provavelmente vamos ver um caso de 

negação da realidade, talvez não suicida, mas significativo, no entanto. Não é bom.  

Quem será o kaishakunin do Império? 

 

Alexander Solzhenitsyn costumava dizer que todos os estados podem ser colocados num 

contínuo que varia de estados cuja autoridade é baseada em seu poder para estados cujo 

poder é baseado em sua autoridade. Eu penso que nós podemos concordar que a 

autoridade dos EUA é consideravelmente perto de zero. Quanto ao seu poder, ainda é 

muito substancial, mas não suficiente para manter o Império. No entanto, é mais do que 

suficiente para proteger os interesses dos Estados Unidos como um país desde que os 



Estados Unidos aceitem que simplesmente não têm os meios para permanecer um 

hegemonia mundial. 

Se o Neocons suceder em sua tentativa de derrubar ou, falhando isso, Trump paralisante, 

então o Império terá a escolha entre um horror sem fim ou um fim horrível. Como os 

neoconservadores não precisam realmente de uma guerra com a RPDC, o que eles não 

gostam, mas que não provoca o tipo de ódio cego que o Irã faz, eu acho que o Irã será seu 

alvo número um. Se os anglo-sionistas conseguirem desencadear uma guerra entre o Irã eo 

Império, o Irã acabará sendo o kaishakunin do Império  . Se os loucos falham em suas 

maníacas tentativas de desencadear uma grande guerra, então o Império provavelmente 

entrará em colapso sob a pressão das contradições internas da sociedade norte-

americana. Finalmente, Se Trump e os patriotas americanos que não querem sacrificar seu 

país por causa do Império tiverem sucesso em "drenar o pântano DC" e finalmente reprimirem 

duramente os Neocons, então uma transição gradual do Império para o poder maior ainda é 

possível. Mas o relógio está se esgotando rapidamente. 
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