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USA ve Vietnamu

(druhá indočínská válka /1963-1975/)
1. Ženevská konference v létě 1954 potvrdila (po porážce Francie) rozdělení Vietnamu na Ho Či-minovu komunistickou VDR a Jižní Vietnam, do jehož čela byl postaven katolík Ngo Dinh-dien. Zavádí autoritativní režim. Utlačuje buddhisty a podporuje mocenské ambice své rodiny. Korupce dosahuje obrovských rozměrů. Ale Američané jeho režim podporují, protože věří, že zabrání komunizaci Jižního Vietnamu.
2. Ho Či-minovi komunisté ale chtějí Vietnam sjednotit pod komunistickými prapory. Rozhodne o tom III. sjezd komunistické strany v září 1960. V prosinci 1960
vznikne Národní fronta osvobození jižního Vietnamu. Na jihu operují prohanojské
partyzánské oddíly, do války je brzy vtažen i sousední Laos. Prezident Kennedy nařizuje zvýšit podporu Jižního Vietnamu. Ale zkorumpovaný Ngo Dinh-dienův režim
ztrácí podporu obyvatelstva , a tak USA vsadí na jihovietnamské generály, kteří (s velkou podporou CIA) 1. listopadu 1963 provedou státní převrat. Prezident Ngo je zabit... Brzy poté je zavražděn v Dallasu i prezident Kennedy.
3. Nový americký prezident Lyndon Johnson posílá do Jižního Vietnamu další a další
vojáky a techniku. Bylo to zdůvodněné incidentem v Tonkinském zálivu, kde byl napaden 31. 7. 1964 americký torpédoborec Maddox. Kongres už 7. 8. 1964 schvaluje
tzv. „tonkinskou rezoluci“ opravňující L. Johnsona k válce proti VDR. Američané masivně bombardují území VDR a používají i napalm a jedovaté plyny (Agent Orange)
ničící džungli i zdraví obyvatelstva. V roce 1968 generál Westmoreland velí už téměř
500000 amerických vojáků. Vietcong podporují SSSR i čínští komunisté. Hanoj odmítá s Američany jednat. Ztráty Američanů rostou, televize plasticky informuje americké občany o hrůzách války ve Vietnamu, a tak v USA narůstá odpor proti válce.
Mladí Američané odmítají nastupovat do armády, bouří se univerzity, statisíce Američanů se účastní protiválečných pochodů....V lednu 1968 provede Vietcong propagandisticky veleúspěšnou ofenzivu (=TET-svátky Nového lunárního roku) a komunistické jednotky napadnou i hlavní město Saigon. Je to bod zlomu.
4. Nový americký prezident R. Nixon (1969-1974) proto volí strategii „vietnamizace
konfliktu“ . Odpovědnost má převzít jihovietnamská armáda, Američané mají Saigon
dál podporovat finančně, cvičit jihovietnamské vojáky a bombardovat komunistickou
VDR. Konflikt se tak vleče dál. Nixonův diplomat H. Kissinger (architekt sblížení USA
a Číny = protisovětský osten) bude s představiteli Hanoje jednat o ukončení konfliktu.
Dohoda je podepsána v Paříži 27. ledna 1973 a v březnu 1973 odejdou poslední americké jednotky z Vietnamu. O dva roky později je celý Vietnam komunistický...Američané zaplatili draze: 150 miliard dolarů a 57000 mrtvých vojáků. Vietnamci ztratili
více než milion obyvatel. USA jsou pokořené a čelí „vietnamskému syndromu“.
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