
  

Armáda USA a Svět .



  



  

1867 - Útok na ostrovy Midway
1868 - Vícenásobná invaze do Japonska během japonské občanské války.
1868 - Invaze do Uruguaye a Kolumbie
1874 - Invaze do Číny a na Havaj
1876 - Invaze do Mexika.
1878 - Útok na ostrovy
1882 - Invaze do Egypta.
1888 - Útok na Koreu.
1889 - Trestná výprava na Havaj
1890 – Invaze na Haiti
1891 - Chile. Střety amerických vojsk s povstalci.
1894 - Nikaragua. v průběhu měsíce vojska okupují Bluefield
1894–1896 Invaze do Koreje
1894 - 1895 Čína. Američtí vojáci se podílejí na Čínsko - Japonské válce
1896 - USA znova napadají Nikaraguu
1898 - Španělsko-americká válka
1798-1800 Tajná americká námořní válka proti Francii, US námořní pěchota připlouvá do
Puerto Plata v Dominikánské republice
.

Američané v síle stovky vojáků a námořníků napadli francouzskou korvetu
Sendvič, která tam byla zakotvena, a jeho posádka se vzdala po krátké
přestřelce. US námořníci poté zaútočili na španělskou pevnost Fortaleza San
Felipe; po další krátké přestřelce byla pevnost dobyta



  

1801 – 1805
Libye
Válka s Tripolisem (Libye), zvaná „První válka s barbary“
První Barbary válka 1801-1805), také známý jako Tripolitan války a Barbary
Coast války, byl prvním ze dvou berberských válek, ve kterém Spojené státy a
Švédsko bojovali proti čtyřem severoafrickými státům známých jako "
Barbarské Státy “. Tři z nich byly autonomní, ale nominálně provincie Osmanské
říše: Tripolis, Alžír a Tunis Čtvrtý byl nezávislý marocký sultanát 5]
Příčinou americké účasti byli piráti ze států z Barbarských států, kteří se
zmocnili amerických obchodních lodí a zadrželi posádky za výkupné a
požadovali, aby USA vzdali hold barbarským vládcům. Americký prezident
Thomas Jefferson odmítl tuto poctu vzdát.

Boj u Tripolského přístavu škuner US Enterprise bojuje s Tripolitan Polaco u pobřeží Tripolisu



  

1898 
Guam - je nejjižnějším ostrovem souostroví Mariany, ležícím v
severozápadní části Tichého oceánu ukořistěno US na Španělsku. Vojenská akce
US donutila Španělsko jim ostrov předat. Dodnes tam mají vojenskou základnu..

Vojenská základna USA na Guamu, dodnes tam má USA základnu



  

1898
Minnesota 
5. října 1898 bylo Leech Lake místem konfliktu mezi Ojibwe a federálními jednotkami
Spojených států, bitvou u Sugar Point .7] Mezi 3. pěším plukem USA a skupinou indiánů v Leech
Lake Ojibwe je to bráno, jako poslední střetnutí s indiány v US.
Indiánské ženy na jezeře Leech Lake které je součástí indiánské rezervace

Jezero Leech Lake v současosti,  indiánská rezervace.



  

1898 
Nikaragua
Namořní pěchota USA napadla přístav San Juan del Sur

1899
 Samoa
 střet o následnictví trůnu
Apije hlavní a jediné město tichomořského státu Samoa ležící na severním pobřeží ostrova Upolu.
V roce 200 zde žilo 38 836 obyvatel, s aglomerací 60 734 obyvatel. Je zde mezinárodní přístav a
letiště.
PANAMA
1901-14
se osamostatnila z Kolumbie 1903, a připojeného průplavu; kolem něho byly základny armády USA
a také výsostné území USA.
otevřený kanál 1914 plně otevřen roku 1920
HONDURAS
1903
Námořní pěchota zasahuje do revoluce.
DOMINICAN REP.
1903-04
Americké zájmy byly chráněné před revolucí.
KOREA
1904-05
US army zasahují v rusko-japonské válce.
KUBA
1906-09
Namoř. Pěchota zasahuje v demokratických volbách.



  

1907
Zřízen protektorát „Dolarová Diplomacie“.
HONDURAS
1907
na této rychlé válce s Nikaraguou, se podíleli občané USA tak zvaní filibuster nejznámější z
nich byl Wiliam Walker
PANAMA
1908
Mariňáci zasahují do volební soutěže.
NIKARAGUA
1910
Námořní pěchota přistává v Bluefield & Forintu.
HONDURAS
1911
Zájmy USA jsou chráněné v občanské válce.
ČÍNA
1911-41
Sinhálské revoluce v roce 1911 revoluce zánik císařství vznik Čínské republiky
podporované USA

KUBA
1912
Zájmy USA jsou chráněné v občanské válce.
PANAMA
1912
Námořní pěchota zasahuje během voleb.
HONDURAS
1912
Námořní pěchota chrání ekonomické zájmy USA.



  

NIKARAGUA
1912-33
 desetiletá okupace, US armáda bojovala proti sandinistickým rebelům.
Spojené státy a americká okupace Nikaragui od roku 1912 do roku 1933 byla součást tzv. banánové
války, kdy americká armáda napadala různé latinskoamerické země, a toto celé období ze strany
USA byla Nikaragua okupována.
USA vedl k touto konání strach, aby nikdo jiný, než USA nemohl stavět nikaragujský
kanál. Tento záměr byl podporován vojenskou intervencí a vnucena smlouvou z roku
1916 která zakotvovala status Nikaragui, jako „kvazi protektorátu „. Po zvolení
Herberta Hoover prezidentem USA tuto potupnou smlouvu zrušil 2. ledna 1933

Vitězné vojsko USA s vlajkou poražených Nikaragujských sil.



  

MEXIKO
1913
Američané se během revoluce evakuovali.
DOMINICAN REP.
1914
Bojujte s rebely nad Santo Domingo.
COLORADO
1914
Armáda likviduje stávku horníků.
MEXIKO
1914-18
série zásahů proti nacionalistům .
HAITI
1914-34
Vojáci potlačují mexicko-americké povstání
HAITI
1914-34Vojáci potlačují mexicko-americké povstání
DOMINICAN REP. 1916-24 

První americká okupace Dominikánské republiky trvala od roku 1916 do roku
1924. Byla to jedna z mnoha intervencí v Latinské Americe, které provedly vojenské síly
Spojených států ve 20. století. Dne 13. května 1916, kontraadmirál William B. Caperton přinutil dominikánského ministra 
války Desiderio Arias, který převzal moc od Juana Isidra Jimenes Pereyra, opustit Santo Domingo ohrožováním města námořním 
bombardováním.Námořní pěchota přistála o tři dny později a do dvou měsíců zavedla účinnou kontrolu nad
zemí

Námořní pěchota US během 
okupace.



  

KUBA
1917-33
Vojenská okupace, ekonomický protektorát. Armáda US chránila majetek občanů USA.
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
1917-18
potopením 8 lodí USA Německem vstoupili do bojů též USA a bojovali s Německem 1,5 roku.

Německá ponorka U20 potopila Lusitanii zahynulo 1200 lidí za 18 minut
bylo na ní mnoho občanů USA. I to postrčilo USA do I. Světové války.
Potopení Lusitanie – jeden z milníků první světové války



  

RUSKO
1918-22
Pět přistání v boji proti bolševické revoluci.
15.srpna 1918 napadly USA Rusko

Vojáci USA, přehlídka ve Vladivostoku



  

Je to jediný případ ve vzájemné historii USA a Ruska, kdy došlo k vylodění Američanů na
ruském území. 27. května přivezl americký křižník Olympia oddíl americké pěchoty na
ochranu zájmů USA v oblast.i V součastnosti v roce 2022 se USA snaží bojovat s Ruskem přes Ukrajinu, 
přímého střetu se bojí.

Křižník Olympia Poslední američtí vojáci opustili Sibiř 1.dubna 1920. Během 19 měsíčního pobytu
v Rusku ztratili Američané na Dálném východě 189 vojáků.



  

PANAMA

1918-20

Nepokoje po volbách. 

HONDURAS

1919

Mariňáci přistávají během volební kampaně.

1919

Mariňáci zasahují za Itálii proti Srbům v Dalmácii.

GUATEMALA

1920

2týdenní intervence proti odborářům.

ČÍNA

1922-27

Nasazení, během nacionalistické vzpoury.

HONDURAS

1924-25 

během volebních sporů přistála námořní pěchota dvakrát. US křižník Denver

proti civilnímu obyvatelstvu.. 



  

1927-34

Námořní pěchota rozmístěná po celé zemi.

EL SALVADOR

1932

Válečné lodě posílané během vzpoury Farabundo Martí.

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

1941-45

US armáda bojovala proti Japonsku, Itálii a Německu

po 3 roky; napadnula Japonsko jadernou zbraní, zločinné použití jaderné zbraně

proti civilnímu obyvatelstvu. 

IRÁN

1946

IStažení US z Iránu.

JUGOSLÁVIE

1946

Reakce na sestřelení amerického letadla.

URUGUAY

1947

Bombardéry nasazeny jako ukázka síly.

ŘECKO

1947-49

USA zapojení do občanské války na straně krajně pravicových sil.



  



  

PORTORIKO

1950

V Ponce rozdrtila Národní garda Portorika a US marina vzpouru za nezávislost na USA.

Národní garda Portorika

Vzpoury začaly 30. října 1950 na příkaz Pedro Albizu Campos, předseda nacionalistické strany. Povstání nastala Penuelas, Mayagüez, 
Neranilo, Arecibo a Ponce. Nejvýznamnější povstání došlo v Utuado, Jayuya, a San Juan, Portoriko. KOREA

Národní garda Portorika



  

1951-53 Korea

(U.S. Army a satelity pod hlavičkou OSN bojovaly proti vojsku Severní Koreje posílené čínskými dobrovolníky a podporované letecky 
Sovětským svazem. Tato válka ještě oficiálně neskončila, bylo podepsáno před 70 lety pouze příměří. Válka skončila příměřím tam kde 
začala na 38. rovnoběžce. USA jsou stále vojensky přítomny v Jižní Korei i po 70 letech cca 30 tisíci vojáky.

Podpis dohody o příměří



  

Korea 1980

8. května 1980, kdy se z rozkazu jihokorejského diktátora Chun Doo Hwan, rozpoutal jeden z nejhorších běsů masakr moderních 
dějin země.

Vojáci - kapitalističtí zločinci nkládají své oběti do nákladníh aut..



  

Prodemokratické hnutí ve městě Kwangdžu v Jižní Koreji,  utopila v krvi armáda, která během pár dnů zmasakrovala možná i 
tisíce lidí. Totalitní kapitalistický režim pod ochranou „demokratů“ USA zmasakroval své obyvatele bylo nejméně 170 mrtvých 
– 2000 pohřešovaných nikdo neví kolik bylo obětí.



  

Prodemokratické hnutí ve městě Kwangdžu v Jižní Koreji,  utopila v krvi armáda, která během pár dnů zmasakrovala možná i 
tisíce lidí. Totalitní kapitalistický režim pod ochranou „demokratů“ USA zmasakroval své obyvatele bylo nejméně 170 mrtvých 
– 2000 pohřešovaných nikdo neví kolik bylo obětí.



  

GUATEMALA

1954

CIA řídí invazi exilu poté, co vláda znárodnila

United Fruit. CIA vyzbrojila, financovala a vycvičila sílu 480 mužů vedenou Carlosem Castillem Armasem.

EGYPT

1956

Během Suezská krize na podzim roku 1956, nám. pěchota evakuovala Američany z Alexandrie.

LIBANON

1958

Armádní a námořní okupace proti rebelům. Tato invaze zahájila války USA na Blízkém východě. V červenci 1958 
zaútočili američtí námořníci na pláž v libanonském Bejrútu, připraveni k boji. Byli uvítáni prodejci a opalujícími se lidmi.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Castillo_Armas
https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Castillo_Armas
https://cs.wikinew.wiki/wiki/Suez_Crisis


  

IRÁK

1958

Irák byl varován před invazí do Kuvajtu.

VIETNAM

1960-75

US armáda bojovala proti severnímu Vietnamu; tuto válku „nepřemožitelná“ armáda USA prohrála.1 milion zabitých; vznikla i hrozba 
použití atomové bomby v letech 1968 a ‘69.Válku USA prohrálo a obě části Vietnamu se spojily v jeden stát.  V této válce se 
armáda USA dopustila svého největšího válečného zločinu ve vesnici My-Lai. Kde zavraždila 500 civilních obětí mezi  nimi i 
děti.



  

Dne 16. března 1968 během války ve Vietnamu Vojáci americké armády z roty C, 1. praporu, 20. pěšího pluku a roty B, 4. praporu, 
3. pěšího pluku, 11. brigády , 23 pěší divize , zabili až 504 neozbrojených lidí. Mezi oběťmi byli muži, ženy, děti a kojenci. Některé z 
žen byly hromadně znásilněny a jejich těla zohavena a bylo jim pouhých 12 let.Z trestných činů bylo obviněno 26 vojáků, ale pouze 
poručík William Calley Jr., velitel čety v rotě C , byl odsouzen. Byl shledán vinným z vraždy 22 vesničanů, původně dostal doživotí, ale 
poté, co mu prezident Richard Nixon trest zmírnil, si odseděl tři a půl roku v domácím vězení / to je spravedlnost v USA pro své 
zločince v uniformách /.

poručík Wiliam Caley zločinec v unifirmě US army

https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_War
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Company_(military_unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Battalion
https://en.wikipedia.org/wiki/20th_Infantry_Regiment_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/3rd_U.S._Infantry_Regiment_(The_Old_Guard)
https://en.wikipedia.org/wiki/11th_Infantry_Brigade_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Calley
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_sentence
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
https://en.wikipedia.org/wiki/House_arrest


  

 Praporčík Hugh Thompson Jr. hrál hlavní roli při ukončení masakru v Mỹ Lai a později svědčil při vojenském stíhání proti odpovědným válečným zločincům . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Warrant_officer_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Thompson_Jr.
https://en.wikipedia.org/wiki/War_crime


  

KUBA

1961

Invaze USA prostřednictvím žoldnéřů řízených CIA v zálivu prasat selhala a 
kubánská armáda zvítězila.

Příprava invazní brigády pro útok 
na Cubu 



  

..

1962

 Kambodža 

Pathet Lao podporované severním Vietnamem a Královská vláda podporovaná USA , občanská válka v níž obě strany byly podporovány 
velmocemi. Ukončeno bylo v roce 1973 Pařížskou mírovou smlouvou, USA se muselo stáhnout, zde vlastně zvítězil Vietnam.

KUBA

1962

Blokáda během raketové krize; blízká válka se Sověty obě velmoci tuto krizi vyřešili dohodou. USA stáhlo své rakety z Turecka a SSSR z 
Kuby. Zde byl svět na pokraji jaderné války.

V reakci na přítomnost amerických balistických raket Jupiter v Itálii a Turecku a na neúspěšnou invazi v Zátoce sviní v roce 1961,  
sovětský první tajemníkNikita Chruščov souhlasil s žádostí Kuby umístit jaderné střely na ostrov, aby odradil budoucí invazi. Během 
tajného jednání mezi Chruščovem a  kubánským premiéremFidelem Castrem v červenci 1962 bylo dosaženo dohody a později toho léta 
byla zahájena výstavba řady odpalovacích zařízeních na Kubě. 

https://en.wikipedia.org/wiki/PGM-19_Jupiter
https://en.wikipedia.org/wiki/Italy
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey
https://en.wikipedia.org/wiki/Bay_of_Pigs_Invasion
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Secretary_of_the_Communist_Party_of_the_Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchev
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Cuba
https://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro


  

Když byly z Kuby staženy všechny útočné rakety a  lehké bombardéryIljušin Il-28 , blokáda byla formálně ukončena 20. listopadu. 
Jednání mezi Spojenými státy a Sovětským svazem poukázala na nutnost rychlé, jasné a přímé komunikace čára mezi dvěma 
supervelmocemi. V důsledku toho byla zřízena  horká linka Moskva-Washington .Řada dohod později na několik let snížila napětí 
mezi USA a Sověty, dokud obě strany nakonec neobnovily rozšiřování svých jaderných arzenálů. 

Balistická raketa středního doletu Jupiter vyzbrojená jadernými zbraněmi .USA tajně souhlasily se stažením 
raket z Itálie a Turecka. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Light_bomber
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilyushin_Il-28
https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow%E2%80%93Washington_hotline
https://en.wikipedia.org/wiki/PGM-19_Jupiter


  

Kambodža

1962

Pathet Lao podporované severním Vietnamem a Královská vláda podporovaná USA , občanská válka v níž obě strany byly 
podporovány velmocemi. Ukončeno bylo v roce 1973 Pařížskou mírovou smlouvou, USA muselo stáhnout, zde vlastně zvítězil 
Vietnam.

PANAMA

1964 Panamané stříleli kvůli návratu území kanálu Panamě, nepokoje řešila Národní garna za popory jednotek USA. Jednotky 
americké armády se zapojily do potlačování násilí poté, co byla policie v Canal Zone přemožena, a po třech dnech bojů bylo zabito 
asi 22 Panamců a čtyři američtí vojáci. Incident je považován za významný faktor v rozhodnutí USA převést kontrolu nad zónou 
průplavu na Panamu prostřednictvím smluv Torrijos-Carter z roku 1977 .

ojáci USA v roce 1964 v Panamě.

Vojáci USA v roce 1964 v 
Panamě.

https://en.wikipedia.org/wiki/Torrijos%E2%80%93Carter_Treaties


  

VíA/1 INDONÉSIE 

1965

ce než 1 milion zabitých po pokusu o převrat za asistence CIA.Jeden z největších masakrů 20 století, v boji proti 
komunistům se dopustili vojáci kapitalistů zločinů které nejsou dodnes potrestány.Věděli o tom jejich protektoři vlády USA, 
Velké Británie, Austrálie.

Takto si připravovali zločinci z armády své oběti před zavražděním.

Ještě dnes nejsou hromadné hroby prozkoumány.Každý rok je méně těch, kteří byli svědky strašných masakrů, naživu a mohou svědčit. I 
současná „demokratická“ vláda brzdí vyšetření těchto zločinů.

Všichni zločinci z řad vrahů , příslušníků armády a muslimských milic oficiální propaganda prezentovala, jako hrdiny. Jejich oběti, kteří 
přežili měli zamenáno v osobních dokladech,že jsou nepřátelé kapitalistického diktátorského režimu, měli zakázáno působit ve veřejných 
funkcí, státních a neměli žádná lidská práva.



  

A/2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je na úrovni nacistických zločinců a na vyšetření těchto zločinů USA netrvají... , jako jinde 
„na lidských právech“.



  

Hromadný hrob uprostřed lesa Uprostřed teakového lesa, na zemi pokryté listy, je místo na okraji Pati ve střední Jávě.70letý tenký 
farmář Radim popisuje, co se tu stalo jedné noci v roce 1965.„Přijeli na vozech tažených kravami ... ruce měli svázané provazem. Byli 
nuceni klečet, poté je vojáci střelili do zad a házeli do hromadných hrobů.“ Armáda a místní muslimské milice pokračovaly v 
protikomunistickém řádění a podle odhadů během jednoho roku zabily nejméně půl milionu lidí a až tři miliony lidí. 

Místní úředníci informační služby byli zjevně nervózní z médií v místě údajného masového hrobu.

Mluvit o té době bylo téměř 50 let tabu a oficiální knihy o historii zabíjení glosovaly. 

Tam, kde se předchozí vlády odmítly omluvit nebo dokonce připustit, že se to stalo, při vyšetřování prezidenta Joko Widodo došlo k 
setkání vyšších ministrů s přeživšími.Mluví se dokonce o otevřeníí takovýchto masových hrobů. 



  

A/3

„Už se nebojím, jsem hrdý na to, abych řekl pravdu. Nikdy jsem si nemyslel, že bude taková doba. Dříve jsem neznal jen 
strach,“ říká Radim.

Jak Radim odhaluje umístění hrobu, obklopuje nás 15 mužů v civilu - místní zpravodajští důstojníci a atmosféra je 
napjatá.Vyšetřování rozzlobilo a znepokojilo mnohé z vojenské elity a muslimských organizací obviněných z účasti na 
vraždách. 

Tisíce byly mučeny a uvězněny na léta bez soudu. Když byli propuštěni, jejich občanské průkazy je označily za bývalé politické 
vězně. Teprve v roce 2004 byl štítek oficiálně odstraněn z průkazů totožnosti.

Po celá desetiletí jim a jejich rodinám bylo zakázáno vykonávat vládní funkce, vstup do armády nebo na policii. Jejich dětem 
bylo zabráněno chodit do školy a na univerzitu.Rodiny byly roztrhány, protože děti se snažily žít dál od svých rodičů ve snaze 
žít bez stigmatu.

Teprve v roce 2005 se to změnilo.

Přeživší se báli promluvit



  



  

DOMINICKÁ REPUBLIKA

1965-66

Armáda a Mariňáci přistávají během předvolební kampaně.

28. dubna 1965 se americké vojenské síly ocitly v Dominikánské republice a počtvrté za 58 let chránily zájmy USA. Politika dobrého souseda 
Franklina D. Roosevelta a kroky tří amerických administrativ (Eisenhower, Kennedy a Johnson, v tomto pořadí) vyústily v propuknutí nepřátelství 
v Dominikánské republice v dubnu 1965. 

GUATEMALA

1966-67

Zelené barety zasahují proti povstalcům, speciální jednotky pro boj v týlu nepřítele.

DETROIT

1967

Armádní bitvy Afroamerické povstání, 43 lidí bylo zabito.

SPOJENÉ STÁTY

1968

Poté, co M.LKing je zastřelen; 21 000 vojáků ve městech, se podílí na potlačování protestů po atentátu na Martina Luthera Kinga.



  

CHILE 1973

Převrat podporovaný CIA /USA /svrhl zvoleného levicového prezidenta.

KAMBODŽA 1975

Obsazení lodi USA Rudými Khmery , obsazená loď Mayagüez,

Sestřelené vrtulníky USA při boji s Khmery Zelené barety armáda USA vypadají , jako na strašení nepřítele.



  

ANGOLA

1976-92

CIA / USA/ pomáhá jihoafrickým rebelům UNITA. Válka zde trvala 27 let.

IRÁN

1980

USA vojenský pokus o osvobození zadržovaných rukojmí na velvyslanectví USA V něm zahynulo 8 vojáků USA oběti pádu helikoptéry; tato 
akce skončila ostudou pro US armádu.. Sověti varovali, aby se nezapojiovalo USA do revoluce.

Solná poušť Daštekavir, a improvizovaná přistávací plocha kterou připravili američtí agenti v Iránu..

Do detailu naplánovaná operace selhala hned v úvodu, kdy část vrtulníků vyřadily poruchy a pouštní bouře. Při urychlené evakuaci komanda 
speciálních sil se srazil vrtulník s transportním letadlem, přičemž zahynulo osm příslušníků amerických ozbrojených sil. „Byl to debakl. Americké 
elitní síly přišly o osm mužů, sedm vrtulníků a jeden Hercules (transportní letoun), aniž by se dostali do kontaktu s nepřítelem,“.

Iránci v Teheránu od listopadu 1979 zadržovali 60 rukojmích z amerického velvyslanectví. Pokus Američanů osvobodit je leteckým výsadkem v 
noci ze 24. na 25. dubna 1980 neuspěl, zahynulo při něm osm amerických vojáků. Rukojmí byli nakonec propuštěni po 444 dnech v zajetí na 
oplátku za uvolnění íránských kont a další ústupky.



  

LIBYE

1981

Při manévrech US armády byly sestřeleny dvě libyjské letadla.

EL SALVADOR

1981-92

pomoc USA občanské pravicové straně konfliktu. 

jeden z nejdelších konfliktů v latinské americe trval 12 let.

NIKARAGUA

1981-90 

CIA usměrňuje exilové Contras podporované USA na boj proti sandinistické revoluční vládě .

LIBANON

1982-84

Občansjá válka mezi křeťanským a muslimským obyvatelstvem. Námořní pěchota 1. prapor 8. námořní pěchoty USA 
působí v rámci Mezin. Mírových sil. vyhání a zpět krajně pravicové falangisty, Námořní pěchota bombarduje a ostřeluje 
muslimské rebely a syrské síly. 241 vojáků námořní pěchty USA zabito, když šíitští vzbouřenci podnikli sebevražedný 
útok .

Trosky kasáren po sebevražedném útoku.

https://en.wikipedia.org/wiki/1st_Battalion,_8th_Marines
https://en.wikipedia.org/wiki/1st_Battalion,_8th_Marines


  

GRENADA

1983-1984

Zbabělá invaze USA na maličkou armádu 1280 vojáků proti 7000 vojáků USA. Invaze svrhla čtyřletou levicovou revoluční vládu.

1983-1989

Manévry USA pomáhají budovat základny poblíž hranic Nikaraguy.

LIBYE

1986

Letecké útoky svrhly vládu Kaddáfího, USA se hlavně podíleli na napadení suverenního státu spolu s Vel. Britanií, Francií.

BOLÍVIE

1986

Armáda USA pomáhá při náletech na kokainovou oblast.

1987-88

USA zasahují na straně Iráku ve válce a brání 

repasované tankery . 

FILIPÍNY

1989

Letecký kryt poskytován vládě Filipin proti převratu a proti povstalcům.



  

1989-99 

invaze USA z nařízení prezidenta George HW Bushe

Vláda Noriegy svržena bylo nasazeno 27 000 vojáků,

. Zóna kanálu a základny vráceny, v roce 1999.

Oficiálně bylo při invazi zabito 514 panamských vojáků a civilistů, ale některé místní skupiny tvrdí, že skutečný počet se blíží 
1000.Zemřelo 23 příslušníků americké armády. 

PANAMA

Světovláce z USA v akci.



  

LIBÉRIE

1990

Námořní pěchota USA 23 vrtulníky evakuovala 59 občanů na výsadkovou vrtulníkovou loď Saipan kteří projevili zájem, vypukla I. 
občanská válka.

Saipan 

SAUDSKÁ ARÁBIE

1990-91

Vojenské síly USA začaly válku s Irákem v čele západní koalice. 



  

IRÁK

1990-91 

první válka USA v Iraku /mediální válka/ přímé záběry z války měli masírovat veřejnost. Blokáda iráckých a jordánských přístavů, 
nálety;

při invazi do Iráku rozsáhlé zničení irácké armády ve válce v Perském zálivu a okupace Iráku. 

Na straně spojenců se udává kolem 400 mrtvých a  1000 zraněných, odhady iráckých ztrát se velmi rozcházejí. Nejmenší odhady 
docházejí k 1500 obětí, největší uvádějí až 200000 obětí, nejčastěji se uvádí 25000 – 75000 obětí mezi vojáky a několik tisíc mezi 
civilním obyvatelstvem. Některé odhady uvádějí až 35000 civilních obětí. Do spojeneckého zajetí padlo na 71 000 příslušníků irácké 
armády. 

IRÁK

2003 

druhá neopodstaněná válka USA 

Bezletová zóna nad kurdským severem, šíitským jihem; stálé nálety, vynucené ekonomické sankce.

Výsledek válčení USA v Iráku je 500 000 obětí. To je násilná demokracie v provedení USA.Po 18 letech bojovou misi, která byla pod 
falešnou záminkou vlastnictví zbraní hromadného ničení skončila.



  

IRÁK

1990-91 

první válka USA v Iraku /mediální válka/ přímé záběry z války měli masírovat veřejnost. Blokáda iráckých a jordánských přístavů, 
nálety;

při invazi do Iráku rozsáhlé zničení irácké armády ve válce v Perském zálivu a okupace Iráku. 

Na straně spojenců se udává kolem 400 mrtvých a  1000 zraněných, odhady iráckých ztrát se velmi rozcházejí. Nejmenší odhady 
docházejí k 1500 obětí, největší uvádějí až 200000 obětí, nejčastěji se uvádí 25000 – 75000 obětí mezi vojáky a několik tisíc mezi 
civilním obyvatelstvem. Některé odhady uvádějí až 35000 civilních obětí. Do spojeneckého zajetí padlo na 71 000 příslušníků irácké 
armády. 

IRÁK

2003 

druhá neopodstaněná válka USA 

Bezletová zóna nad kurdským severem, šíitským jihem; stálé nálety, vynucené ekonomické sankce.

Výsledek válčení USA v Iráku je 500 000 obětí. To je násilná demokracie v provedení USA.Po 18 letech bojovou misi, která byla pod 
falešnou záminkou vlastnictví zbraní hromadného ničení skončila.



  

JUGOSLÁVIE

1992-94 Zločinné přepadení Svazové republiky Jugoslávie paktem NATO pod vedním USA 

Blokáda Srbska a Černé Hory NATO. 24. března 1999 v 19:00 zahájilo NATO vzdušné útoky na cíle v 
Svazové republice Jugoslávie 

BOSNA

1993-95

Bezletová zóna v občanské válce; Srbové sestřelili USA letadlo Stealth prý neviditelné.

NATO bombardovalo Srbsko 

Sarajevo poničené - bomby 
NATO

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1let
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svazov%C3%A1_republika_Jugosl%C3%A1vie


  

SOMÁLSKO

1992-94

USA vůdčí síla v zásahu do občanské války.

Útoky selhávají proti jedné frakci Mogadiša, pro velké ztraty USA stáhlo vojáky

Operace Gothic Serpent byla vojenská operace vedená

speciálními jednotkami USA, jejíž primárním cílem bylo zajmout  

vojenského diktátora Mohameda Farraha Aidida.  

Tato operace se odehrávala v Somálsku, od srpna do října 1993

pod dohledem Joint Special Operations Command  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Gothic_Serpent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Gothic_Serpent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Gothic_Serpent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Gothic_Serpent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Gothic_Serpent
https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Gothic_Serpent


  



  



  

SUDAN

1998

Útok na údajnou továrnu na nervové plyny Al Kajdy. 

bombardován Spojenými státy 20. srpna 1998.

Asi v 19:30 chartúmského času (17:30GMT) dvě americké válečné lodě v Rudém moři ( USSBriscoe a USSHayler ) 62] vypálily třináct 
střel Tomahawk na súdánskou farmaceutickou továrnu Al-Shifa foto : zničená továrna

AFGHÁNISTÁN

1998

Raketový útok na bývalé výcvikové tábory CIA používané Al Kajdou,

po útocích na americké ambasády. Tato akce USA nebyla příliš úspěšná 

https://en.wikipedia.org/wiki/GMT
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Briscoe_(DD-977)
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Briscoe_(DD-977)
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Hayler
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Hayler
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Infinite_Reach#cite_note-NHHC-67


  

IRÁK

1998

Čtyři dny intenzivních leteckých úderů po zbraních hromadného ničení.

inspektoři a CIA tvrdili tento nesmysl tyto zbraně se v Iráku nikdy nenašly.

JUGOSLÁVIE

1999

Těžké letecké útoky NATO poté, co Srbsko odmítlo podřídit diktátu z Rambouillet a stáhnout se z provincie Kosovo, které bylo 
součástí státu. Tento zločin NATO pod vedením USA poté okupace Kosova a zřízení velké vojenské základny USA. Tento stav trvá 
dodnes. 

JEMEN

2000

USS Cole, klterá zakotvila v Adenu. Spojené státy podnikly letecký úder v Jemenu, jehož terčem byl radikál Džamál Badáví, jeden ze 
strůjců útoku proti americkému torpédoborci USS Cole v roce 2000. K atentátu se tehdy přihlásila teroristická síť Al-Káida

Torpédoborec US Cole JEMEN

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rambouillet


  



  

JEMEN

2002

Útok rakety dronem na Al Kajdu, 

Na začátku roku 2002 vláda Bushe schválila odeslání přibližně 100 vojáků speciálních operací do Jemenu.

FILIPÍNY

2002

Výcviková mise pro filipínské vojenské boje v Abú Od ledna 2002 do 31. července 2002 Spojené státy vyslaly téměř 1300 vojáků na 
Filipíny, aby pomohli filipínským ozbrojeným silám (AFP) v operacích proti teroristické skupině Abu Sayyaf na jihu Filipín, na ostrově 
Basilan jihozápadně od Mindanaa. 

IRÁK

2003-11

Režim Saddám Husajn padl v Bagdádu.

Invaze se účastní více než 250 000 sil z USA.

Americké a britské síly bojují proti sunnitským a šíitským povstalcům.

Více než 160 000 vojáků a mnoho soukromých polovojenských agentur bylo 

umístěno na základnách.

Americká vojska zaútočila na Irák 20. března 2003. Invaze neměla ve světě příliš pochopení, ani při připomínce teroristických útoků na 
USA v září 2001 a Spojené státy k útoku nezískaly mandát OSN. Americký výmysl, že režim prezidenta Saddáma Husajna má k 
dispozici zbraně hromadného ničení. To se následně nepotvrdilo, stejně jako další podezření.

Prostě diktátorský prezidentský režim Bushe si počínal jako váleční lumpové co si asi mohou po světě dělat co si zamanou. 

http://tema.novinky.cz/osn
http://tema.novinky.cz/saddam-husajn


  

HAITI

2004-05

Námořní pěchota USA se vylodila a donutila zvoleného presidenta Aristida odejít do exilu. Rozhodnul o tom prezident  USA Busch ! 

Námořní pěchota USA hlídkuje v ulicích halvního města Haiti

PÁKISTÁN

2005 

nálety, speciálních sil na údajné základny 

Al -Káida a Taliban zabily několik civilistů Útoky dronů USA na pákistánskou síť Mehsud.



  

2006 

Speciální jednotky USA radí PŘI při etiopské invazi, 

svrhnout islamistickou vládu; AC-130 útočí, 

raketové útoky a nálety helikoptér vs. Al Shabab

SÝRIE

2008

Speciální jednotky USA, se dopustily válečného zločinu, při náletu helikoptéry poblíž Iráku zabily 8 civilistů



  

JEMEN

2009 

Útok raketovou střelou na Al Kajdu zabil 49 civilistů; NÁS.

podpora USA saúdsko-jemenských vojenských útoků na rebely Houthi

2011 

LIBYE

NATO hlavně USA Vel. Británie, Francie koordinuje nálety a raketové útoky na 

Kaddáfího, a podporuje povstaleckou armádu.

IRÁK

2014

Letecké útoky a zásah speciálních jednotek koalice v čele s USA proti ISS .

Výcvik iráckých a kurdských jednotek.

SÝRIE

2014 

Letecké útoky a zásah speciálních sil USA proti syrské vládě

výcvik ostatních syrských rebelů a povstalců.

NIGER

2017

Speciální jednotky USA bojují proti islamistickým povstalcům, létají s drony.



  

Navzdory nedávnému uzavření stovek základen v Iráku a Afghánistánu Spojené státy stále udržují téměř 800 vojenských 
základen ve více než 70 zemích a teritoriích v zahraničí – od obřích „Malých Amerik“ po malá radarová zařízení.Británie, 
Francie a Rusko mají naopak dohromady asi 30 zahraničních základen. 

Zámořské základny USA zvyšují geopolitické napětí a vyvolávají širokou antipatii, tlačí USA do partnerství s různými politickými režimy 
i diktátory a udržují systém druhořadého občanství. Rozmnožují sexuální násilí, ničí životní prostředí a poškozují místní ekonomiky. 
Finanční náklady jsou ohromující: ačkoli Pentagon čísla podceňuje, Vineův výpočet dokazuje, že účet se blíží 100 miliardám dolarů 
ročně. / David Vine je profesorem politické antropologie na Americké univerzitě ve Washingtonu, DC 

Jen v Pentagonu /ministerstvu obrany – války/ je změstnáno 23 000 zaměstnanců.Toto imperium se snaží ovládat celý svět.

V srpnu 2021 se americká armáda stáhla z Afganistánu poté, co tam téměř 20 let vedla válku. A tuto válku prohrála, byla 
donucena ke stažení.

 I když se toto může zdát jako stažení americké armády ze světové scény, její přítomnost v zámoří zůstává obrovská.

David Vine

M.V.
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