
Küldetések 
 

 
 

10th Mountain Division 

1945 után a Hadosztályt többször leszerelték, majd ismét hadrendbe állították, egészen 1985. február 13-ig, amikor 
hivatalosan újra aktiválták Fort Drum-nál, New Yorkban, mint a 10. Hegyi Hadosztályt (LI), es világszerte átfogó, intenzív 
gyalogsági kontingensként küldetések végrehajtására rendeltették. A terv szerint felszerelésük mennyiségét és tömegét 
csökkentették, hogy mind stratégiai, mind taktikai mobilitásukat meg�rizzék, illetve fokozzák.  
 
A 10. Hegyi Hadosztályból kb. 1200 katona, támogatta a Sivatagi Pajzs/Vihar hadm�veleteket 1990-1991-ben. 1992. 
szeptember 27-én a Hadosztály különítményként szerepet vállalt az Andrew hurrikán okozta katasztrófák utáni 
munkákban. 1992-94-ben részt vett a Restore Hope Hadm�veletben, Szomáliában. 1993. október 3-án a Hadosztály 
egyik zászlóalja, a 2-14. Gyalogos Gyorsreagálású Hadtest (QRF) biztosította az evakuálási útvonalat a Ranger 
különítmény (TFR) számára. a 2-14. Hadtest sikeresen csatlakozott a Rangerekhez, és ellenséges t�z alatt fedezte a 
kivonulásukat, miközben a pakisztáni er�k felé vezet� utat is biztosították. A hat és fél órás folyamatos t�zharc az 
Egyesült Államok Hadseregének történetében Vietnám óta az els� leghosszabb t�zpárbaj volt.  
 
A Hadosztály alkotta a Többnemzetiség� Haiti Er�k (MNF Haiti) és a 190-es Társkülönítmény (JTF 190) magját a Haiti 
demokráciájának védelméért zajló küzdelemben, 1994-95-ben.  
 
1994. szeptember 19-én a Hadosztály 1. dandárja egy anyahajóról vezette a Hadsereg légitámadását. Ez a hader� 54 
helikopterb�l és közel 2000 katonábol állt. Elfoglalták a Portau-Prince Nemzetközi repül�teret. Ez volt az E.A. 
Hadseregének els� anyahajóról vezetett légi hadm�velete a II. világháború Doolittle-i bevetése óta, ahol amerikai 
bombázókat egy anyahajóról l�ttek fel, hogy megtámadjak Tokiót.  
 
A Hadosztály, mint a Sas Különítmény f� vezérkara szolgált 1998-2000-ben, és békefenntartó er�ként biztosította a 
folyamatban lév� hadm�veleteket a Többnemzetiség� északi Hadosztállyal együtt Bosznia Hercegovina területén.  
 
A humanitárius, gyakorlati és hadm�velet-szervezési tapasztalatok megszerzése után a 10. Hegyi Hadosztály (LI) 
elnyerte a legfejlettebb, legkiképzettebb hadosztály elnevezését a 90-es években, amely az E.Á-nak a II. világháború 
óta a - mind fenntartó, mind aktív - hadm�veletekben legb�velked�bb id�szaka volt. 
 

172nd Sep. Infantry BDE 

A 172-es Gyalogsági dandár 
 
A 172-est a 86. Hadosztály részeként alapították 1917. augusztus 5-én. 1918 szeptemberében érkezett harci bevetésre 
a franciaországi Bordeaux-ba. Az alakulatot 1919 januárjában leszerelték. 
 
1921 júniusában tartalékosokból újjászervezték a dandárt, ám a gépesítés és az aktív szolgálat csak 1943. 
augusztusában jött el. Az alakulatot 1945. február 9-én Franciaországba szállították. A 172-esek Európában számos 
átkelési hadm�veletet hajtottak végre többek között a Dunán, a Biggén, az Isaron Németországban és Ausztriában. 
 
Az 1946-os leszerelésig a dandár megszálló feladatokat látott el Leyta-nál. 
 
1963-ban, Alaszkában élesztették újjá az alakulatot és azóta is ott szolgálja az Amerikai Hader�ket. A 6. Gyalogsági 
hadosztály szintén sarkvidéki szolgálatot ellátó 1. Könny�gyalogsági dandárja, 1998. április 17-én a 172-es alá 
vezényelték. 

 



75th Ranger Regiment 

A 75. Ranger ezred 
 
1974 januárjában az amerikai hadevezetés azzal reagált az egy évvel korábban kitört közel-keleti háborúra, hogy 
létrehozták a II. Világháború utáni els� zászlóaljszint� ranger egységet. A modern ranger alakulatok els� éles bevetését 
az jelentette, amikor 1980-ban a 75. (Ranger) Gyalogsági ezred els� zászlóalját Iránba küldték, hogy részt vegyen a 
teheráni túszszabadítási kísérletben. A különleges m�veleti munka alapját ma is az a felkészítés és kiképzés adja, 
amellyel erre az akcióra készültek. A rangerek és más különleges alakulatok taktikai, technikai és felszerelésbeli 
harcelméletét a Pentagonnak a semmib�l kellett kidolgoznia, hiszen ilyen doktrína sehol sem létezett akkoriban. A 75-
ösök második zászlóalja hamarosan követte az els�t. 1974 októberében jött létre és a két egység a georgiai Hunter légi 
támaszponton és a washingtoni Lewis er�dben telepedett le.  
 
1983. október 25-én az Urgent Fury hadm?velet keretében a két ranger zászlóalj 500 lábról hajtott végre LALO (low 
altitude-low opening) ugrást, elfoglalta a Salines Point repteret, és amerikai állampolgárokat mentettek ki a True Blue 
orvosi egyetemr�l, illetve támadásokat hajtottak végre az ellenállás gócpontjai ellen.  
 
Az egész ezred részt vett az 1989-es Igazságos Ügy hadm�veletben, mely során helyreállították a demokratikus 
viszonyokat Panamában. A rangerek támadó éke három fontos küldetést hajtott végre, így elfoglaltak három repteret és 
megszállták Manuel Noriega tábornok tengerparti villáját. A hadm�velet során 1014 hadifoglyot ejtettek, és több mint 18 
ezer különféle fegyvert foglaltak le, miközben csupán 5 halottjuk és 42 sérültjük volt. 1991 elején a Sivatagi Vihar 
hadm�velet támogatóiként a rangerek más szövetséges er�kkel együttm�ködve gyorsreagálású egységként hajtottak 
végre rajtaütéseket, egyetlen áldozat nélkül. A rangerek teljesítménye nagyban hozzájárult a teljes hadm�velet 
sikeréhez, és tovább éltette a múlt büszke ranger hagyományait.  
 
A 75. Ranger ezred harmadik zászlóaljának B százada illetve parancsnoki és irányító törzse indult Szomáliába 1993-
ban, hogy segédkezzen az ENSZ er�knek, és békét hozzanak a totális káoszban él� és éhez� nemzetnek. A küldetésük 
a fontos hadurak elfogása volt, így akartak ugyanis véget vetni a helyi b�nszervezetek harcainak Mogadisuban és 
környékén. 1993. október 3-án a különleges egységek több helikoptert is veszítettek egy merész nappali rajtaütés során. 
A rangerek közel 18 órán keresztül l�ttek mindenre, ami mozgott, és mintegy 300 szomáliait öltek meg, ezzel Vietnám 
óta a leghevesebb t�zharcot vívták meg. A küldetésért hat ranger fizetett rendkívüli árat. Bátorságukban és önzetlen 
szolgálatukban összegz�dtek azok az értékek, amelyeket a Ranger hitvallásának hívunk, és amely irányt és követend� 
szellemiséget mutatott a tegnap, illetve mutat a ma és holnap rangerei számára.  

82nd Airborne 

A 82-es légszállítású hadosztály 
 
A 82-es légszállítású hadosztály a demokratikus világ legnagyobb deszant ereje. A 82-eseket arra képezték ki, hogy 
bárhol, bármikor bevethet�k legyenek, és már az érkezés pillanatától küzdjenek a gy�zelemért. Akár szakács, akár 
számítógép kezel�, a lövészt�l a mérnökig, a 82-esek egyt�l egyik kiválóan képzettek. A hadosztály technikai, harci 
felszerelése, pedig szintén a harctérre juttatható ejt�erny�vel.  
 
Az alakulat 1917. augusztus 25-én jött létre a georgiai Camp Gordonban, 48 állam katonáiból, innen az egység 
beceneve is „All-Americans” (összamerikai), amelyb?l az AA válljelzés elhíresült.  
 
Az alakulatot 1918-ban, Franciaországban vetették be. A majdnem öt hónapos harci bevetés alatt a 82-esek három 
hadjáratban vettek részt, és segítettek megtörni a német birodalmi hadsereg harci morálját. Az I. Világháború után a 
hadosztályt tartalékállományba helyezték egészen 1942-ig, amikor is ez lett az amerikai hader� els� légszállítású 
alakulata. 1943 áprilisában a hadosztályt behajózták Észak Afrika felé, hogy részt vegyen a hadjáratban, mely során 
szétrúgták a Harmadik Birodalom lágy alfelét. A 82-esek az els� két bevetésen az olaszországi Szicíliában és 
Salernóban hajtottak végre rajtaütéseket ejt�erny�vel és siklórepül�kkel érve földet.  
 
Ezután a hadosztály részt vett a háború legnagyobb vállalkozásában, a Neptun hadm�veletben, vagyis ejt�erny�vel 
érkeztek Normandia megszállására 1944. június 5-én. Az akció része volt az Overlord hadm�veletnek, a náci hadsereg 
által védett észak-francia partok elleni támadásnak. A 33 napos véres harc alatt, 5245 katona t�nt el, halt meg, vagy 
sebesült meg, az alakulat, pedig visszatért Angliába. A hadosztály jelentése így szólt: „… 33 napon átharcoltunk, 



pihenés és utánpótlás nélkül. Minden küldetést teljesítettünk. Amit elfoglaltunk, azt vissza többet nem szerezhette az 
ellenség.” 1944. szeptember 17-én a hollandiai Market-Garden hadm�velet során a 82-esek Grave és Nijmegen között 
kaptak új célpontokat. A tervezett kapu Németország felé nem nyílt meg, ezért az alakulatot visszarendelték 
Franciaországba. Amikor a bulge-i csata kitört a 82-esek csatlakoztak a harchoz, és falat állítottak Von Runstedt 
tábornok északi áttörési kísérlete elé. Miután Németország letette a fegyvert, a 82-esek szállták meg Berlint. Ezt a 
feladatot olyan jól hajtották végre, hogy George Patton tábornok elégedetten ezt mondta: „A seregben töltött éveim alatt, 
láttam néhány megszálló-rendfenntartó alakulatot, de a 82-eseknél jobbat még nem” Az All-American hadosztály ett?l 
kezdve megkapta az „Amerikai becsület �rz�i” jelz�t. 1946-ban, visszatérve az Egyesült Államokba, az észak karolinai 
Fort Bragg vált a 82-esek állandó bázisává.  
 
A következ� riasztás idején, 1965 áprilisában, a hadosztály válaszolt a Dominikai polgárháború kihívásaira. Június 
közepére helyreállt a stabilitás, miután elhallgatatták a lázadók fegyvereit. Három évvel kés�bb az alakulat ismét 
feladatot kapott, ezúttal Vietnámban. A hetvenes években a hadosztály egységeit Koreába, Törökországba és 
Görögországba helyezték, hogy ott gyakoroljanak a jöv� lehetséges hadszíntereire.  
 
1983. október 25-én a 82-esek egységeit egy kis karibi szigeten, Grenadán vetették be az Urgent Fury hadm�veletben. 
1988 márciusában az Aranyfácán hadm�velet során egy dandár hajtott végre ejt�erny�s behatolást a hondurasi 
reptéren. A 82-es hadosztály 1989. december 20-án hajtotta végre a II. világháború utáni els� nagyszabású harci 
feladatot a Igazságos Ügy hadm�veletben, a panamai Torrijos nemzetközi reptér elfoglalásával. Az éjszakai harci ugrás 
és a reptér megszállása után Panama városban több akciót is végrehajtottak légi megközelítéssel. Az ejt�erny�sök 
1990-ben gy�ztesen tértek vissza Fort Braggbe. A 82-esek voltak az el��rs az amerikai hader� Vietnám utáni 
legnagyobb vállalkozásában. 1990. augusztus 2-án érkeztek Szaúd-Arábiába. A Sivatagi Vihar hadm�velet a 
szövetségesek els� légi bevetéseivel kezd�dött. A járm�vekkel ellátott 82. légszállítású hadosztály katonái védték az 
Irakba gyorsan behatoló, mozgékony XVIII. légszállítású er�k páncélos egységeit. Az alakulat hazatérését és a gy�zelmi 
ünnepségeket követ�en, az alakulat egyik egysége Dél-Floridában kapott feladatot. Az 1992 nyarán támadó Andrew 
hurrikán pusztítása nyomán kellett humanitárius segítséget nyújtaniuk.  
 
A 82-es ejt�erny�sök az els�k között voltak, akiket a háború tépázta Koszovóba, küldtek 1999 nyarán, a békefenntartó 
er�k rendszeres cseréje folytán. Ma, akárcsak az elmúlt 60 évben mindig, a 82. Légszállítású hadosztály az amerikai 
stratégiai harci er� els� vonala.  

 

 

 

 

 

 


