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Ao alto comando do Império e ao Eixo, declara-se esta unidade, a 19ª Divisão de 

Contratorpedeiros, apta e preparada para o combate e submetida às ordens do 3ª Esquadrão de 

Contratorpedeiros sob o comando do Contra-almirante Shintaro Hashimoto. E atrelado ao Corpo 

Principal da 1ª Frota Combinada sob as ordens do Comandante Supremo da Frota Combinada da 

Marinha Imperial Japonesa Isoroku Yamamoto. 

A 19ª Divisão de Destroieres tem como base quatro navios deste tipo: Isonami, Uranami, 

Shikinami e Ayanami e atuando em operações históricas levando honra para sua pátria. Durante 

a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a partir de 1937, o Isonami escoltou o desembarque das forças 

japonesas em Xangai e Hangzhou. A partir de 4 de Dezembro de 1941, às vésperas do assalto em 

Pearl Harbor, até o fim do ano esta divisão fazia parte da escolta para Cruzadores pesados Suzuya, 

Kumano, Mogami e Mikuma fora da Baía de Samah e Camranh, Indochina Francesa em apoio às 

operações de invasão na Malásia, Banka-Palembang e Ilhas Anambés. Em 27 de fevereiro foi 

designada para a ''Operação J'' (invasão de Java), ''Operação T'' (invasão do norte de Sumatra) em 

12 de março, e da ''Operação D'' (invasão das ilhas Andamã). Servindo de patrulha e escolta em 

Porto Blair durante as incursões japonesas no Oceano Indico. 

Na campanha atual estabelece-se a capacidade da unidade como uma Divisão de 

Contratorpedeiros. Seu papel é, essencialmente, escoltar e proteger os Porta-aviões da frota, 

combatendo em especial a força de submarinos inimiga e auxiliando as outras armas nas suas 

respectivas tarefas como ação anti aérea. A unidade se prontifica a tomar a função de vanguarda 

do Corpo Principal da 1ª Frota juntamente a 1ª Divisão de Encouraçados, seja necessário, e a 

manter posições defensivas em proteção às outras unidades. O equilíbrio entre blindagem e 

velocidade permite que a unidade exerça tarefas variadas que melhor sirvam aos interesses do 

Império nessa Operação e de outras unidades, mantendo o avanço constante da prosperidade 

japonesa no Pacifico 
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