
Lista wojen USA 

 

1898 - nielegalna aneksja Hawajów 

1901 - wprowadzenie wojsk do Kolumbii 

1903 - USA skierowały do Przesmyku Panamskiego okręty wojenne w celu izolowania 

Armii Kolumbijskiej 

1903 - inwazja Hondurasu, Republiki Dominikany i Syrii 

1904 - inwazja Korei, Maroko i Republiki Dominikany 

1905 - wojska amerykańskie ingerują w rewolucję w Hondurasie 

1905 - wprowadzenie wojsk do Meksyku (pomagano dyktatorowi Porfirio Diazowi w 

tłumieniu powstania) 

1905 - wprowadzenie wojsk do Korei 

1906 - inwazja amerykańska na Filipiny, stłumienie powstania narodowowyzwoleńczego 

1906 - 1909 - amerykańskie wojska wkraczają na Kubę w czasie wyborów 

1907 - wojska amerykańskie wprowadzają w życie protektorat „dolarowej dyplomacji” w 

Nikaragui 

1907 - wojska amerykańskie interweniują w rewolucję w Republice Dominikany 

1907 - wojska amerykańskie uczestniczą w wojnie Hondurasu z Nikaraguą 
1908 - wojska amerykańskie wkraczają do Panamy podczas wyborów 

1910 - Nikaragua. Wojska amerykańskie wkraczają do portów Bluifilz i Corinto 

1911 - Amerykanie lądują w Hondurasie w celu wsparcia powstania pod wodzą byłego 

prezydenta Manuela Bonnity przeciwko legalnie wybranemu prezydentowi Miguelowi 

Davila 

1911 - stłumienie antyamerykańskiego powstania na Filipinach 

1911 - wprowadzenie wojsk amerykańskich do Chin 

1912 - wojska amerykańskie wchodzą do Hawany (Kuba) 

1912 - wojska amerykańskie wchodzą do Panamy podczas wyborów 

1912 - napaść wojsk amerykańskich na Honduras 

1912-1933-okupacja Nikaragui, ciągła walka z partyzantami. Nikaragua przekształciła się 
w kolonię monopolu „United Fruit Company” i innych firm amerykańskich 

1914-wojska amerykańskie wchodzą do Republiki Dominikany, walki z powstańcami o 

Santo Domingo 

1914-1918-seria najazdów na Meksyk 

1914-1934-Haiti. Po licznych powstaniach Ameryka wprowadza swoje wojska, okupacja 

trwa 19 lat 

1916-1924-8-letnia okupacja Republiki Dominikany 

1917-1933-okupacja wojskowa Kuby, protektorat ekonomiczny 

1917-1918-udział w I Wojnie Światowej. Początkowo Ameryka utrzymuje neutralność 
czyli sprzedaje broń za astronomiczne kwoty, bogaci się niewyobrażalnie, przystępuje do 

wojny dopiero w 1917 roku to znaczy prawie przy samym końcu, straciła zaledwie 40 

tysięcy ludzi (przykładowo Rosjanie 2 miliony) ale po wojnie ogłasza się głównym 

zwycięzcą 
1918-1922-interwencja w Rosji 

1918-1920-Panama. Po wyborach wprowadza wojska w celu pacyfikacji zamieszek 

1919-Kostaryka. Powstanie przeciwko reżimowi prezydenta Tinoco. Pod naciskiem USA 

Tinoco zrezygnował ze stanowiska prezydenta jednakże niepokoje w kraju nie ustały. 



Lądowanie wojsk USA w celu „obrony amerykańskich interesów”. Wybór na urząd 

prezydenta D. Garia. W kraju przywrócono rządy demokratyczne 

1919-wojska amerykańskie walczą po stronie Włoch przeciwko Serbom w Dalmacji 

1919-wojska amerykańskie wchodzą do Hondurasu podczas wyborów 

1920-Gwatemala. Dwutygodniowa interwencja 

1921-Amerykańskie wsparcie dla rebeliantów walczących o obalenie prezydenta 

Gwatemali Carlosa Herrero w interesie „United Fruit Company” 

1922-interwencja w Turcji 

1922-1927-wojska amerykańskie w Chinach podczas powstania ludowego 

1924-1925-Honduras. Amerykańskie wojska napadają na kraj podczas wyborów 

1925-Panama. Wojska amerykańskie rozpraszają i tłumią strajk generalny 

1926-amerykańska inwazja na Nikaraguę 
1927-1934-Na całym terytorium Chin stacjonują wojska amerykańskie 

1932-Salwador. Inwazja od strony morza. W tym czasie trwało powstanie 

1936-Hiszpania. Wprowadzenie wojsk podczas wojny domowej 

1937-pojedyncze starcie militarne z Japonią 
1937-Nikaragua. Z pomocą wojsk amerykańskich Somoza dochodzi do władzy obalając 

legalny rząd Sacasa. Somoza zostaje dyktatorem, członkowie jego rodziny rządzili 

krajem przez 40 lat 

1939-wprowadzenie wojsk do Chin 

1950-1953-wojna w Korei. W działaniach bojowych brało udział 350 tysięcy ludzi, 1 

tysiąc czołgów, ponad 300 okrętów. Przeważającą część kontyngentu i sprzętu 

wojskowego dostarczyły USA 

1953 - CIA dokonuje zamachu stanu w Iranie i obala rząd 

~1960 - 638 zamachów CIA na Fidela Castro. Operacja Mangusta 

1961, kwiecień-próba amerykańskiej inwazji na Kubę w rejonie Zatoki Świń w celu 

obalenia rządu Fidela Castro 

1965-1973-wojna w Wietnamie. Największy udział sił zbrojnych USA po II Wojnie 

Światowej. 

A tu masz ciąg dalszy ich demokratycznych dokonań: 
1964-1973-operacja zbrojna USA przeciwko Frontowi Patet Lao w Laosie. Brało udział 

ponad 50 tysiące ludzi 

1973 Zamach stanu w Chile 

25 października 1983-czerwiec 1985-operacja wojskowa USA „Nagła furia” na 

Grenadzie w celu obalenia lewicowego rządu tego wyspiarskiego państwa 

1986 - kwiecień-po wprowadzeniu sankcji ekonomicznych USA rozpoczęły akcje 

wojskowe przeciwko Libii. Zbombardowano dzielnice mieszkalne Trypolisu i Benghazi 

1989 - grudzień-wojskowa operacja USA pod nazwą „Just Cause” w Panamie w celu 

1991-1995 i 1998-1999 usunięcia szefa kraju, prezydenta Noriegi, oskarżonego o handel 

narkotykami i o popieranie terroryzmu 

1991 - 17 stycznia-28 lutego-operacja wojskowa USA i ich sojuszników, o nazwie 

„Pustynna burza”, w wyzwoleniu Kuwejtu od irackiej okupacji 

1991-1995 i 1998-1999-wojna etniczna w Jugosławii i agresja NATO przeciwko 

Federalnej Republice Jugosławii 1993, 17 stycznia-USA rozpoczęły atak rakietowy na 

iracki obiekt gdzie , według twierdzeń Waszyngtonu, prowadzono prace nad bronią 
jądrową w odległości 20 kilometrów od centrum Bagdadu 



1993 - 26 czerwca-USA dokonały uderzenia rakietowego w główny kompleks 

dowodzenia wywiadu irackiego w Bagdadzie w odpowiedzi na rzekome opracowanie 

przez Bagdad planów zabicia amerykańskiego prezydenta George’a Busha 

1996 - 3 września-USA dokonały ataku rakietowego na Irak po tym jak wojska irackie 

przeprowadziły operację przeciwko Kurdom w rejonie Erbil na północy Iraku 

1998 - 20 sierpnia-atak na „cele terrorystyczne” w Afganistanie i Sudanie w odpowiedzi 

na zamachy terrorystyczne na ambasady amerykańskie w Tanzanii i Kenii 

1999 - 24 marca-operacja „Sojusznicza siła”. Interesujący jest zwłaszcza ten historyczny 

przegląd na tle tego jak zachowują się USA i sojusznicy w sytuacji kiedy jeden 

niepodległy kraj próbował spacyfikować jedną samozwańczą republikę 
2001 - 7 października-Afganistan. USA przeprowadzają operację w Afganistanie w 

ramach operacji „Enduring Freedom”, rozpoczętej rzekomo w odpowiedzi na zamach 

terrorystyczny z 11 września 2001 roku 

2003 - 20 marca-wojna iracka, konflikt który rozpoczął się od napaści sił USA i ich 

sojuszników na Irak w celu obalenia reżimu Saddama Husseina. Operacja nosiła nazwę 
„Iracka wolność” 

2008 - sierpień-konflikt zbrojny w południowej Osetii. Nieudana próba USA rozpoczęcia 

wojny z Rosją z wykorzystaniem Gruzji 

2011 - 19 marca-wojna w Libii. Pod wymyślonym i kłamliwym pretekstem stworzono 

powód do napaści na Libię 
2012 - Dokument DIA udowadniający stworzenie ISIS przez USA 

2013 - wspieranie Al-Kaidy (co za perfidia!) w Syrii 

2013-2016 - Próba obalenia Baszszar al-Asada chronionego przez Rosje 

2014 - Obalenie legalnie wybranego Prezydenta i rewolta na Ukrainie 

2016 - Konflikt o Morze Południowochińskie 

2020 – Prowokowanie wojny z Iranem 


