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ęĕĢČĜĐĥ ĦĥčđĎĚ ĐĘđĞĠ ĦĕĜėĦ Ęĥ ĘĞđĠĘ ĐĦČĢđĐđ ĐĕĎđĘđČďĕČ Ęĥ ĐĥđĚĕĚ ęĕďđĐĕĐ ēĢĤč
ěĠđď ĦđČĢđĕ ĦđčĕĝĜ Ęĥ ĐČĢđĦ ĐĚēĘĚč ęĕďđĐĕĐ ēĢĤč đČĤ ęĕĔĝĕĘĜđĕĢģĜđĠĐ ;ęĚĢĞĘ đĜč
."ĕĜĘĝē"Đ ěđđĕėĘ ĦĕĢČĜĐ ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ ĦČ ĐĎĤďĐč đĔĐđ ĐĚēĘĚĐ ěĚĒč đĤĤĦĥĐĥ
ČđĐ ĐČđĥč ęĕďđĐĕĐ ēĢĤĘ ĦĞĎđĜĐ ďđĝĕ ĦĕĕĞčė ĦđĕĚĥĕĔĜČĐ Ęĥ ĐĦĎĢĐ ęĢĞ ĕė ĐČĤĚ čđģĘđđ
ĦČ ĐĥĕĎďĐĥ ,ĐĤģĐ ĐĚēĘĚĐ ĦĠđģĦ ĕĤĠ ,"ĦĕĤĔĕĘĔđĔ"Đ ĐĚĎĕďĤĠĐĚ ģđĠĕĝĐ ĤĝđēĘ ĕđĔĕč
ĦĕĤčč ĕĔĝĕĜĕĘĔĝĐ ĤĔĥĚĐ ĕĜĕĕĠČĚ ěĕčĘ ęĜĕč ěđĕĚďĐ ĦČđ ĕĢČĜĐ ĤĔĥĚĐ Ęĥ ęĕĕĜčĚĐ đĕĜĕĕĠČĚ
ĦđĕĜđĢĕģĘ ĐĕĕĜĠĚ ĦĞĜĚĜ ČĕĐ ĦČĒ ęĞ .ęĕĕĘđĥĘ ĕĎđĘđČďĕČĐ ďĚĚĐ Ęĥ đĦģĕēď ĖđĦ ĦđĢĞđĚĐ
ēĢĤĘ ĦĕĢČĜĐ ĐĕĎđĘđČďĕČĐ ěĕč ĐČĢđĦđ Đčĕĝ Ęĥ Ĥĕĥĕ ĕĦčĕĝ Ĥĥģ ĘĞ ĐĞĕčĢĚ ĐĜĕČđ ĦĤēČĐ
,ęĕĕďđĐĕ–ĕĔĜČĐ ęĕĕĦđčĤĦĐ ęĕĞģĥĚĐđ ĦđĜđĕĞĤĐ ěĕč ěĕĘĚđĎĐ ĕĝēĕ ĕė ĐĘđĞ ĤĚČĚĐĚ .ęĕďđĐĕĐ
đĦđČ ĔĥĠĘ ěĕČĥ čėĤđĚ ĝĠĕĝĠ đĤĢĕ ĐĚēĘĚĐ ĦđčĕĝĜđ ĤĔĥĚĐ Ęĥ ĦđĕĔĕĘđĠĐ ĦđģĕĚĜĕďĐ
.ĐČđĥĐ ĘČ ĘĕčđĐĥ ĐČĢđĦđ Đčĕĝ Ęĥ ĕĜđđĕė–ďē ĖĘĐĚ đč ĦđČĤĘđ

ĦđĕĤĔĕĘĔđĔ
ĦđĕĤĔĕĘĔđĔĐ Ħđďđĝĕ
ĦĕĤčĞč Đĥďē ĐČĕĤģ
ěđĤĕĚ ČĕĎ
ĐĦđĐĚđ ĐĕĕĠđČ ěĕĕĜĞč ĔďĜĤČ ĐĜē Ęĥ ĦđĕĝĕĝčĐ ĦđĒĦĐ ĦČ ČĤđģĐ ĕĜĠĘ ĎĕĢĚ ĐĒ ĤĚČĚ
ĐĜđĥČĤĐ ęĞĠč ęĝĤđĠ ĦđĕĤČĕĘĔđĔĐ Ħđďđĝĕ ĔďĜĤČ Ęĥ ĐĤĠĝ .ĦđĕĤĔĕĘĔđĔĐ Ęĥ
ĦđčĤ ęĤĦ ČđĐđ ,ĕĤčĞ ęđĎĤĦč ĐĜđĤēČĐ ĦĞč ĤđČĘ ČĢĕđ 50-Đ ĦđĜĥ ĦĕĥČĤč ĦĕĘĎĜČč
ĐĎĕĢĚ ĔĜďĤČ .ĕĔĕĕčđĝĘ ĕĢČĜĐ ĤĔĥĚĐ ěĕč ĤčēĚė "ĦđĕĤĔĕĘĔđĔ" ĎĥđĚĐ Ęĥ đĜđĎĕĞĘ
ęĕĕĤđĔĔģĕď ęĕĤĔĥĚ ĘđĚ ĘČ ĤČĥĐ ěĕč ,ĕĜĥďē ĤĔĥĚė ĦđĕĤĔĕĘĔđĔĐ Ęĥ Đďđēĕĕ ĦČ
ČĕĐ ĐĘ ĐčđĎĦč ēĚĢ ĐĒ ĤĔĥĚĥ ĦĕĝĕĝčĐ ĦĕĥđĜČĐ ďđĝĕĐ Ħĕĕđđēĥ ĦĜĞđĔđ ,ęĕĤēČ
ĕĜđĕĞĤĐ ďĚĚĘ .ĕĜĤďđĚĐ ěďĕĞč Čģđđď ęĕĥďē ęĕČĕĥĘ ĐĞĕĎĐĥ ďĕēĕĐ Ęĥ đĦđďĕďč ĦģđĢĚ
.ĐĒ ĤĔĥĚ Ęĥ đĦđĐĚčđ đĕĠđČč ĦĞĤėĚ Ħđčĕĥē ,ĐĦĔĕĥĘ ,ĦĞďđĜ ČĘ đĚĢĞĥĘė

ĐĤđĔĔģĕď
ĦđĤđĔĔģĕď ĕĦĥ
ĤČđČč ĐďđĐĕ
ĦđĢĞđĚĐ ĦĕĤčĘ ĐĕĜĚĤĎč ĕĢČĜĐ ĤĔĥĚĐ ěĕč ĐĜđĥĐđ ğĦđĥĚĐ Ĥčďč ĐĘČĥĘ
ĦđĕđĞĚĥĚ ĐĘ ĦđĞďđĜđ ,ĕĠđĤĕČĐ ĕĤđĔĝĕĐĐ ěđĤėĕĒč ĐčĤ Ħđčĕĥē ĥĕ ěĕĘĔĝ Ęĥ
ĎĕĢĚ ,ĘČĤĥĕč ĐČđĥĐ Ĥģē Ęĥ ęĕďĝĕĕĚĐ ĦđčČĐĚ ,ĤČđČč ĐďđĐĕ .ĦđĕĘČđĔģČ
ĦđĜčĤģ ěĕč đģ ēđĦĚĘ ĕĠđĤĕČĐ ďđēĕČĐ Ęĥ đĦĔĘēĐ ĦČ ĐčĤ ĦđĕĦĤđģĕčč ĐĒ ĤĚČĚč
ęĕĝĤĔĜĕČ ęďģĘ đĦĤĔĚĥ ĕĤđĔĝĕĐ ĦđđĕĞ Đč ĐČđĤ ČđĐ .ęĕĤĔĥĚĐ ĕĜĥ Ęĥ ĤđĤĔĐ
Ęĥ ĤčĞĐ ĦĜđĚĦ čđĢĕĞ ĕėĤđĢ ĘĞ ĦđĜĞĘđ ĦĕĠđĤĕČĐ ĐĘĕĐģĐ ĦđĤčē Ęĥ ęĕĕđđĥėĞ
đĤģĕĞ .ĦĕĔĕĕčđĝĐ ĐĔĕĘĥĐĚ ĤđĤēĥĐ ĦđėĒč ĐĎĥđĐ ěĦđČĚĢĞĥ ĦđĕĔĘčĐ ĦđĜĕďĚĐ
,ęĕĤĔĥĚĐ ĕĜĥ ěĕč ĦĕĦđĐĚ ĐĜĕēč ĐĜĕēčĚĐ ĐĝĕĠĦĐ ēđĦĕĠĘ ĥďģđĚ ĤĚČĚĐ Ęĥ
ďđČĚ ĐĜđĥĐ Á ĕĎđĘđČďĕČĐ ĝĕĝčĘđ ĐĕĕĜĥĐ ęĘđĞĐ ĦĚēĘĚĘ ęĦđĕĤēČ ĦďĕĚĘ
.ęĐĘĥ ĤđĤĔĐ ĦđĕĜĕďĚĘ Á ĤČđČč Ęĥ đĦĜĞĔĘ
ĕĚđČĘ-ěĕčĐ ĐĚĕĥĚĐ ēđė ĕĜĠĘ ĤČđČč ČĥĜĥ ęđČĜĚ ĞĔģ ČđĐ ĤĚČĚĘ ČđčĚĐ
ĦĎĢđĚ đčđ ,(ITF – International Task Force) ĐČđĥĐ Ęĥ ĤģēĚĘđ ěđĤėĕĒĘ ,ĖđĜĕēĘ
ęĕĕĤđĔĝĕĐĐ ęĕĞđĤČĐ ĦčĕĘč ěđĕďĐ ěĕč ďĕĤĠĐĘ ĖĤđĢĐ Ĥčďč ĦĕĜđĤģĞĐ đĦĠģĥĐ
ĕĠđĤĕČĐ ďđēĕČĐ ĦĔĘēĐ ,ĤČđČč Ęĥ đĦĔĕĥĘ .ęĕĜđĥĐ ĐĕĤĥģĐ ěĕčĘ ĐČđĥĐ Ęĥ
ĤĔĥĚĐ Ęĥ ĕďđēĕĕĐ đĕĠđČ Ęĥ ĦĕĤđĔĝĕĐĐ ĐčĕĘĐĚ ĦđģēĤĦĐĘ ģĐčđĚ ĕđĔĕč ČĕĐ
.ĘĘđēĥ ęĞĐ ēĢĤ Ęĥđ ĕĢČĜĐ
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1914–1933 ĕĜĚĤĎ Ęĥ ĤđĠĕĝ
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