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Annan Information
Jag tycker att det skulle vara riktigt coolt och värdefullt om någon tidigare VC eller
nordvietnamn som bedriver kamp kunde få tillgång till den här webbplatsen och ha
konvergeringar med dig. Medan gruppledare och brandledare samlades för att engagera sig i
en konversation om reglerna för engagemang, släpper jag pistolen från min axel och öppnade
eld. Johnson beställde en total bombning upphör i oktober, då norra Vietnam gick med på att
inleda fredsförhandlingar i Paris. Wallace står i dörröppningen för att förhindra att två
afroamerikanska studenter kommer in, trots presidentval. Många av V.A. Sjukhus (och det är

en annan fråga som ska göras) har information och grupper etc. på PTSD. Försök: för en start.
För information om funktionshinder eller av en mer personlig karaktär är e-post bättre än
offentliga inlägg. Doc. Till Jeffrey, var försiktig med din historia.
Idag har vi börjat klättra ut ur rismarkerna hemma där vi har fastnat alla dessa år. Som en
moralisk deklaration verkar den gamla truismen helt sann, men ändå eftersom den abstraherar,
eftersom den generaliserar, kan jag inte tro på det med min mage. Carlos Hathcock på sin
Silver Star-presentation Snickaren började initialt sin utplacering i Vietnam som en militär
polisman innan han utförde uthållighet, skicklighet och uthållighet som inte skulle låta ur sin
plats i en historisk fiction roman. Bara för att han inte håller med dig eller påpekar fakta som
du hatar gör honom inte en marxist eller något av sådant. Den fångar det djupa djupet av den
amerikanska förstörelsen och breddar den geografiska linsen för att inkludera Laos och
Kambodja i att beskriva ett anmärkningsvärt ensidigt krig, i vilket världshistoriens mest
kraftfulla industrialiserade stat och militära imperium angreppade en liten bondestat och några
av sina grannar med massiva tvinga i mer än ett decennium. Många gånger fann jag mig själv,
jag kände att jag inte hade språket för att beskriva exakt vad jag hittade i fallen, eftersom
våldtäkt eller ens våldtäkt verkar inte förmedla nivån av sexuell sadism. Arbetsmarknaden i
Kanada var inte så bra så jag återvände till USA. Jag har alltid undrat vad jag skulle ha gjort
om jag hade fått ett induktionsmeddelande medan jag bodde i Kanada. Staden var på väg att
bli huvudstad i ett förenat Vietnam. "Alla vägarna översvämmade av personer med flaggor",
Nguyen, nu 65, berättade för mig nyligen. "Det fanns inga bomber eller flygplan låter eller
skriker. För att vara säkra, var våra ursprungliga motiv bra: för att hjälpa syd vietnameserna
att behålla sitt oberoende och frihet från kommunistisk aggression. Även när de gick in i
flyktinglägerna, filtrerade de i allmänhet tillbaka, för även i det, de fruktansvärda
omständigheterna på landsbygden, fann de livet där något mer uthärdligt. Kom ihåg att jag var
den långa hårprofekten från 60-talet. Men. Allt kom klart för mig en dag, gör en utvärdering
av en gammal kille för sin långsiktiga sjukförsäkring. (En dålig ryggpatient).
Och Jamie sa till mig själv: "Min gud, vad händer här?" Och dag efter dag såg han saker som
verkligen störde honom - en ung pojke som fångades och slogs upp och sedan avrättades, en
gammal kvinna som sköts ner, en man som användes för målträning, en fånge som slogs och
kastades av en klippa. Inom två år besegrade norra vietnameserna de syd vietnamesiska
väpnade styrkorna och tog kontroll över landet. Turse bekräftar att det ännu inte är tillräckligt
att presentera bilden i statistiska termer. Förvisso presenterar han massor av siffror: till
exempel bedömer den skrämmande att totalt 2 miljoner civila dödades och cirka 5 miljoner
sårade under kriget eller att USA flög 3,4 miljoner luftfartyg och sände 30 miljarder pund av
ammunition, släppa motsvarande i explosiva kraften av 640 Hiroshima-bomber. Från
president Johnson ner, definierade rasismens språk USA: s inställning till Vietnam. Om bra
och allvarliga och allmänt anständiga människor kan göra sådana misstag, vad gör vi (vilken
allvar lägger vi till vår övervakning av tjänstemän?) För att förhindra att sådana misstag görs i
framtiden. DEL TWEET Daniel Denvir 17 Apr 2013, 2:52 pm Om du trodde att du visste allt
det var att veta om Vietnamkriget, hade du fel. Men jag tycker att det är viktigt att förstå att
våra ledare är mycket kapabla att fatta dåliga beslut och till och med utföra en fruktansvärd
politik. Men varför attackera eller förstöra poeple och egendom när inget hade något att göra
med att vi skickades till Vietnam. Det lanserade omedelbart ansträngningar för att motverka
återförening genom att väcka sina allierade i den södra delen av landet.
"Vietnamkrigets" amerikanska offer var kejserliga gendarmer som skickades av Washington
för att hålla Vietnam ojämnt ojämnt och under tummen av världens rika nationer. Tålamod är

inte ett välkänt attribut för demokrati. Därför måste en konsekvent och trovärdig grund för
våra handlingar presenteras så att regeringen kan fortsätta sin kurs. Ingen spridningspolitik
hade kommit tillkännagivna, men skurk jord hade blivit resultatet. Händelsen som jag beskrivit
borde inte ha hänt - med tanke på omständigheterna. Om vi var så oroade över de mänskliga
rättigheterna, varför har vi sådana vänskapliga förbindelser med Nigeria som har dödat
svimlande antal människor i politisk förföljelse. Haeberle hade inte höll sina skott en
hemlighet; ja, han hade tagit med dem i bildspel av sin turné som han gav till lokala grupper i
hans hemstad Cleveland. Till Tom (wingmen); Jag vet inte varför så många Vietnam
veterinärer visade sig som ni nämner. När han utförde en detaljerad underrättelse om att en
tungt beväpnad Viet Cong-enhet skulle komma ner den där floden i sampans, beställde
Merson sin grupp av marinister att sätta en bakhåll på en flodbank i Dai Loc District, Quang
Nam-provinsen. Det var inte en krater från en bomb; det var en massgrav. 1954, trots den
vietnamesiska arméns seger, höll Frankrike och dess västliga allierade på makten i sitt södra
högborg.
Brännskador använder linjen mindre för att erkänna historisk osäkerhet än att annonsera
inklusivitet: en önskan att styra alla utom de mest sekteristiska eller jaded tittarna genom en
hinderkurs i sina egna fördomar. Vi hade inte gjort någonting för dem. "Vu ritades in i den
nordamerikanska armén men släpptes efter en månad utbildning på grund av hörselproblem.
Hans äldre bror var också utarbetad och hamnade i söder. Det brittiska och franska trycket
ensam skulle inte ha tagit oss in i kriget. Som Detroit-baserade författaren och aktivisten Frank
Joyce noterar AlterNet. Dessutom möjliggjorde ROE: s amorphousness att troppar uppfatta
nästan alla skäl för att motivera dödandet, från en "hoppgång" ("de blandade bönderna har
inte en gång så", sade en pilot) för att döda människor för " synd att springa ", som historikern
David Hunt kallade den. Någon kallad Silent Warrior slog mig mellan ögonen med en rädsla
och ego cocktail. Varför, när de första amerikanska enheterna anlände i början av 1965, slog
så många av dem nästan omedelbart krigsreglerna och alla vanliga skruvar och sjunka till de
lägsta nivåerna av barbaritet. Svar på Alex Hernandez Alex, härmed tar du dig som målvakt
för den moraliska flamma, en som jag gärna ger upp. När Turse skriver om sådana
uppenbarelser "såg det i ett kort ögonblick 1971 ut som om floodgatesna skulle brista,"
framför och mitt i mitt sinne är år och år av obeveklig antiwarkritik och handling som skapade
marken och publiken för de muckraking journalister och whistleblowers som Turse fortsätter
att citera, och som han använder hela boken.
Ett system som mördade och fängslade MILJONER av det är egna människor. Detta incitament
för att uppblåsa dödsfall kom från toppen och soldater som inte följde med berserking som
förväntades av dem straffades genom uppdrag till mer och svårare och farliga patruller och
större exponering för risken för dödsfall. Kommunistiska, fascistiska. Det spelar ingen roll det handlar allt om pengar. I Turse s skildring var dödandet metodiskt, och stridsspänning var
inte nödvändigtvis skyldig. I många fall, som i fallet med träskyttarna i Binh Long, tog trupper
åtgärder som skrämde vietnameserna till rinnande och behandlade dem sedan som legitima
mål. Hunt, The Turning: En historia av Vietnam Veterans Against the War (New York: NYU
Press, 1999), Kindle Locations 4005-4007. ? Ibid, Kindle Locations 4160-4161. ? Goda
redogörelser för antiwar veterans arbete finns i filmerna, herrn. Jackson på akut WWII
cementplattor med trupptält. Fredsförhandlingarna återupptogs och den 27 januari 1973 kom
parterna överens om en eldupphör följande dag, återkallandet av alla amerikanska styrkor,
frigörandet av alla krigsfångar och skapandet av en internationell styrka för att behålla fred.
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Jag hade ingen aning om att amerikanska soldater under kriget sköt bybor för sport och våldta
kvinnor för skojs skull. När hans 550 meter långa kolumn kom in i Albany clearing, fångade
spejkar två PAVN-soldater. Ära och integritet är två av de få saker vi får gratis i livet. Vi var i
Vietnam av samma anledning som vi hade varit i Korea: för att stoppa spridningen av
kommunismen, särskilt i områden av vital intresse för Förenta staterna. Militär- och
vapentillverkarna talade öppet om kriget som ett "laboratorium" för nya former av dödande.
Stäm tidvattenbröderna och systrarna. (Jag vet att du är ute och systrar, jag hoppas att du inte
flydde). Hans forskning tog honom till Pentagon, där en arkivist pekade honom ibland till
några glömda lådor och samlade damm. Det blir en historia om vietnamesiskt offer i en
amerikansk skuld. Dessa behandlade specifika frågor som behandling av veteraner på
Veterans Affairs sjukhus, något som senare blev känt av filmen Född den 4 juli, liksom den
större frågan om att avsluta kriget. Det är, till skillnad från äktenskap, ett band som inte kan
brytas av ett ord, med tristess eller skilsmässa eller något annat än döden. Naturligtvis fick
veteraner utbildning och andra fördelar; forskning och design inom vissa områden
förbättrades; och utgifterna i försvarsindustrin gav jobb för miljoner som kanske inte varit där
under andra omständigheter.
Inget politiskt system - ingen --- har mördat mer av sitt eget folk sedan har kommunismen.
Sjuksköterska, jag visste att du skulle vara tillbaka, det måste bli riktigt gammal som en livare i
klassrummet. Men enligt hans hustru Dolores, desto mer Hensley grävde och ju mer han bett
militären att svara på krigsförbrytelserna, desto mer modig och deprimerad blev han hemma.
"Carl drar sig in i ett skal", säger hon, "slutade äta, pratade inte med barnen och inte eller inte
skulle prata med mig." Hensley använde ett hagelgevär för att begå självmord. För det första
måste målen för engagemanget förklaras för mannen på gatan i en eller två meningar. Ingen
bryr sig verkligen !?! ?? Gud välsigna dig alla Gud välsigna dem vars liv levde i djunglerna,
bergen och rispattorna i södra Vietnam. Semper Fi. Ursäkta de många felen i diktationen på
denna iPhone. Den 11 september 1973 fanns det en militärkupp och Allende dödades. När
Nixon höll sin presskonferens, började trupper från US 25 Infantry Division (mindre andra
brigaden) avgå från Vietnam. My Lai massakren var mycket mer än bara William Calley
kommer berzerk - det var lugnt c. Listade var datum och namn på de militära operationer som
vår enhet hade deltagit i och namnen eller smeknamn på de som tjänstgjorde med oss.
Eftersom du erkände att du inte är involverad i protestsamhället, har ditt ord i detta område
ingen trovärdighet.
För alla jag felade jag på den här sidan på min första visa. Den andra stora tolkningsmetoden
ger en mycket mer radikal kritik av amerikanska intentioner och beteenden. Kärnan i den
politiken konfronterade kommunismen. Vietnam. Målsättningen med politiken är att flytta
byrån för att besegra kommunisterna. Det är citerat i Guinness Book of World Records som
den längsta spännande amerikanska tvåloperaen som för närvarande är i produktion. När
Amerika äntligen tog B-52-talet in i Hanoi-området och genomförde koncentrerade
bombningar i slutet av 1972, kom de överens om att förhandla fram. Men jag kan inte förstå
hur det skulle vara att faktiskt vara i dödskamp med andra människor. "Helvetet" är det enda
som kommer att tänka på för att beskriva det. När de blev uppmärksammade jag frågade
arkivisten, sa jag, du vet, vem har arbetat med dessa tidigare. Men vi noterade med mer än en
liten ångest att ingen av dem föll från sina hål när Dao ledde oss ner i den dammiga gatan.
Jag kan inte tänka på någon större ogiltigförklaring för vad vi upplevt, gjort, lydde och
tjänade, än att ha en president, en befälhavare, belöna människor som bröt lagen och sprang
iväg genom att låta dem komma tillbaka igen för att spela. Men, oavsett arten av posterna, har

de alla givit mig mycket att tänka på. Efter 200 000 flygningar lyfte Sovjetunionen blockaden.
Det skriftliga kontot runt fotografiet och ett dussin andra som tog Operation Prairie till LIFEs
läsare berättade om infiltrerade trupper och ansträngningar för att motverka dem - av kullar
som tagits och gavs upp. Hans slutsatser kan överdrivas, men Turse gör ett starkt fall att den
mörka sidan av Amerikas krig i Vietnam var en hel del mörkare än vad som vanligtvis hölls.
En vecka före valet 1972 erbjöd Nixons nationella säkerhetsrådgivare, Henry Kissinger, en
republikansk "oktoberöverraskning" när han meddelade att "fred är till hands". Nord
vietnameserna tvingade Kissinger att göra detta uttalande när de meddelade den 25 oktober att
de och amerikanerna hade äntligen kommit överens om villkoren för att sluta kriget. Du
kommer vara glad att veta att du har fått råd om råd. Jag kommer att hålla fast vid David
Hackworth, vara i Newsweak, eller hans böcker och hans nya kommentarer om C. Eller skulle
han ringa i ett branduppdrag i byn, inga frågor ställda. Förresten har framgången med hans
Cosmos-serie och de andra böcker som han sålt gjort ett bra fall att Sagan verkligen var en
kapitalist. Han var, han senare vittnade, "mycket rädd" av de tre angriparna.

