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ללאא;הנר(Burghers)יוךם'~

קומנדו""המילהלוחמים.עשרותכמהשל

המשפחתיתה"מחלקה"שםפשוט,היא,
םאבצב.7היסודיחידתאתשהיוותההמקומית,

קטןכוחהיההבוריבצבאהיחידהסדירהגוף

תותחיםששלחגרורת-סוסים,ארטילריהשל

לאדמיוןכלרובאים.ליחידותלסיועיחידים
הצבאיהדגםוביןהבוריםצבאביןהיה

המאומניםרובאיםגושישלהאירופי

פקודה,לפימטחיםלירותוהמתורגלים
לשעוטשאומןפרשיםבחילוהמסתייעים

ארטילריה-ובעורפםמהאגף,לתקיפה

בסוללות.ויורהפרוסה
המתכונתנראתהמאירופהצבאאנשיבעיני

לזלזלשנטועדזרה,כההבוריהצבאשל

רכובאספסוףאלאאינוכאילובקומנדו,

אךרצופה.בלחימהלעמודיוכלשלאוחמוש,
-דברשלהיפוכונתגלהעצמהבמלחמה

מלחמתשנותבשלושהבוריםשלעמידתם

ן088בשנתהתלקחההראשונההבוריםמלחמתי

ן
ב-מאג'ובהגבעתבקרבבריטיתתבוסהלאחרוהסתיימה

צבא-ניצב1899,באוקטוברבדרום-אפריקהשפרצההבורים,בכולחבות.
הדרום-הרפובליקהבעצמאותהבריטיםבהכרתן188

עלתמציתיתסקירהלאימפריה.בכפיפותאפריקאיתלווהסבבריטי,חיל-משלוחבפניהבוריםרפובליקותשלםיץדרזנ4ץ!

בערךראה-מהלכןועלהבוריםלמלחמותהרקעלרכזהבריטיהמשלוחחילבירישעלהעדזמןעברכלנדות.צד1רב41

ה'עברית"באנציקליפדיה"ביית-הדיימית'אפיקה"נוכח-הארץבתנאוללוחמהעצמוולסגלמאסיביתכוחומליונות

396מטיי-השנייההמיחמהגעייאילד'387טריטקטיתניידותעםשדהמעמדותיעילההגנהלשלבהבוריםשלנושרם

ניתןכפרית,אוכלוסיהעלהמושתתתמקומית,מחייה1אחתקרבמזירתמהירהאופרטיביתותנועהעמדותבחילופיגבוהה
שלואףה"הגנה"ימישלל"אזור"הקומנדואתלהשוותלאחרת.

מעידההגמ"רכיום.לרובופרשיםרגלייםבלוחמיםתוגברוהבריטייםכודשורז-דזבווםלוחאוו(ונ4ב

המלחמה,נסיבותהוצגוכברמערכות""בספריובקיץהבוריים,כוחות-השרהעללגבורהצליחוכבד,ארטילריובסיוע

ללוחמתעברועדיין,הבוריםנואשולאאזגםבורתם.אתכבשו1900
משני"צבאתםהיגי-רעיתשיבעיניהםילקח'"

עבריהמתרס',
ארוכות-לפשיטותהגיחואףהיבשתפניםמרחביומתוךעיקשת,גרילה

רייץ,דניסהבוריים,הקומנדוממפקד,חד"
בספרווכמפקדכלוחםחוויותיועלכתבבחוף.בסיסיהםקירבתועדהבריטיםשבידילשטחיםח11ט

סקירות-בלוויתב-1951,בעבריתשיצאקימנדו","ועלהבריטים,עלעמוקרחפוםהטביעוהבוריםשלוהקלעותהשדאות

יעיצב;ה::יקעעלךמיחמהלכוחות-לשם-דברהפכהקומנדו""המלהכללית.למלחמההכנותיהם
ל

הטנק,שלמפתחיוביןלאחר-מכןונורעהבורים,אופיםבהבנתלהטעותעלולההיאכךמשוםודווקא-נבחריםפשיטה
המפקדשלהערכת-מצבעלקלאסיספרוןכתב.לוחם".ב"עםהבוריםשל

עצמאי"מ"מכרז-קטנהחידה:שיהעצמאידרום-צבאיהיסטוריתשלמאמרהעברילקוראמביאההמערכת

ארגונואתוסוקרהבוריהקומנדולוחםשלדמותואתהמאיראפריקאי,
שהאיני03רקעחךהגנ:ל:::

ן:::::[:
)1950?(.ללא-תארירבבריטים.המלחמהלצרביהסתגלותוואתצבא-האזרחיםשל

39 1979יוני269,מערכות".



מזהצבאיתממסורתנבעהוזעירהסדירהשדה

שהתגבשהשיטההקומנדו,שיטת-דורות
רקעעלקומנדובגופיהפעולותסביב

מגדליהמתיישביםשלהחלוציתההתנחלות

שאתהמתיישבים,מרעה.אחריהתריםהבקר
אתפיתחואפריקאנרים","כינועצמם

וסדרמשטרלקייםכדיבקומנדותהלחימה
בספרואבטחהבמרחב-ההתיישבותפניםכלפי
מעימותיםנבעוהביטחוןמשימותחוץ.וכלפי

קרקעותעלסכסוכיםהן-כושיםשבטיעם

השקטתוהןכושיםוביןמתיישביםביןמרעה

שלהשנייהבמחציתאךבין-שבטיות.מלחמות

ביןהעימותעלהאפילה-19המאה
עימותהכושיםושבטיהלבניםהמתיישבים

בין-עצמם"לביןהלבניםבין"מחריף
וביןהבוריםשלהאוטונומיותהרפובליקות

ושואףבחוףהמתבססהבריטיהשלטון
(Veld),ה"קלד"שלהפניםבמרחבלהשתלט

האפריקנית.הרמותערבת
הפרדללאצמדהםוסוסוהאיכר-הרוכב

יומםאתהעוותיםבוקרים,שלהחייםבאורח

כמוהייתההשדאותהסוס.גבעלבמרעה

נזקקולאסוסיהםהבורגרים.שלבדמםטבועה
עמדונדירותלעתיםרקכיתרגול,להדהרות
ולישוןבשדהלרעותהיוומורגליםבאורווה,

לאמותרותהיימגזעם;היוקשוחיםבחוץ.
היהבדרך-הטבערוכבו.ולאהסוסלאידעו,

ביטחוןממערכתנפרדבלתיליסודגםהסוס

אשרודוחים,שחוניםעורףבמרחביהפועלת

עדבהם,נתפרסהלאעודדרכיםתשתיתכל
הארץ.לפניםברזלמסילותסולליםשהחלו
עודולאמיומן,פרשבורגרכלהיהממילא

ויכולתובמקנה,בסוסיםמסורשטיפולאלא

לטבעלוהיומשא,להובלתבהםלהשתמש
היהבסוסלנהוגכיצדהמושרשהידעשני.

בזמןשקבעוהואיום-יום,בחייהקובעהגורם
וביןצבאיתיעילותביןההבדלאתמלחמה

נצרךשהבוקרכשםיד.ואוזלתעצהאובדן
תחילהרובהו,בליהיהיכוללאכןלסוסו,

ואחרי(Musket)~המוסקטחלק-הקדח,הרובה

בפרוץאנמ")(.3רובה-הסלילמחליפוכן
מצוידיםהבורגריםהיוהשנייההבוריםמלחמת
79מאוזרוברובימרטית-הנריברוביבעיקר

חשוב:ויתרוןייחודבעלהיההמאוזרגרמניים.
וניתןבטע?~ים,חמישה-חמישהנארזוכדוריו

אש"ולירותאחת,בבתבמטעןמחסניתלטעון
האנגליהרובאיעלעדיףבקצב-אשמהירה"
השיגונוסףיתרוןכדור.אחרכדורטעןשעדיין
מעוטת-בתחמושתשהשתמשומכךהבורים

אישם,אתולבקרלצפותעליהםשהקלהעשן,

הירי.מקוראתלאכןהקשתההאויבועל

בני-הבוקר,שללהגנתםרקלאשימשהרובה

מזונם.להעשרתלצידגםאלאורכושו,ביתו

תוללותכץ,אלכסנדררס"נראה-מוקדמיםרוביםעלנ
)1950(.חשיימערכות""הרובה,

לגששהכושראתלעצמוהבוקרסיגלבציד

ולמדהשדאות,חושיאתחח-דולעקוב,
דרכואתולנווטבערבה,ולשרודלהתקיים
אתנשקו,אתולתקןלאחזקהיכולתגםבלילה.

שלמאורה-חייוחלקהיוהריתמה,ואתהאוכף
ללוחם,גםעשוהוהללוהכישוריםכלהבוקר.
אוכרובאישיטתיאימץכלהיעדרעלופיצו

כפרש.

כרובאי,לשרתהדגלאלהאזרחכשנקרא
ראוהולאואכןאזרח","להתכנותהוסיף

ככזה,עצמואתראהלאהואוגםכ"חייל"
נטללאהבורגרביתו.עלהלוחםכאזרחאלא
שלעיתיםאלאהצבאי,שירותועבורשכרכל

אתראההאזרחקומנדו.חבריביןשללחולק
מחייוכחלקלשירותשלוקריאת-החירום

אותהבנישאנשיוקומנדו,ובתוךומחובותיו,
רופפתמשמעתשררהכפר,ואוחומשפחה

מאודורחוקההחיצוניים,בסממניהמאוד
בצבאות-אירופההנוקשיםמדפוסי-המשמעת

שלבחוק-השיפוטאך(ה-19המאהבשלהי
ואףמאסרכבדים,קנסענשינכללוהבורים

עונש-מוות).

שלפיקודםתחתשרתוהבוקרים-הבורגרים
כמפקדיהם-בחרועצמםשהםקצינים

עלמעמדםאתביססוהקציניםמנהיגיהם.
נבעההקומנדובתוךהמשמעתאנשיהם.אהדת

מכבודהפרוטסטנטית),(הדתיתמהמסורת
האזרחשספגהמולדתומאהבתהגיללבכורת
נבעהוהפיקודיתהחברתיתהסמכותמנעוריו.
קרוביקבוצתבתוךמהבכורהובראשונהכראש

אחתכקבוצהאוגדוהמשפחהבנימשפחה.
מפקד"ששימששביניהם,הקשישהנהגתתחת

באיזורנמצאוכאשר(Corpora1),הכיתה"
כלבחרומשפחה,קרובישאינםלוחמים.
נתמנהקומנדוובכלמפקדם,אתמהםשמונה

חלוקתאתשארגןרב-קורפורל""גם
ולפטרולים.לשמירהוהתורנויותהתפקידים

היוותההכיתהמפקדבפיקודהכיתהלאאך
פרשיםיחידת-הקומנדואלאיחידת-יסוד,

וקבוע.תקניאינוכיתותיהומספרשגודלה

האפורים-חומיםהאיכרבגדיאתלבשהבורגר

תיתורה,ורחברךכובע-בוקריםחבששלו,
כתפו,עלעורברצועתרובהואתשילב

היונעליוכדורים.פונדתחגרולמתניו
צנימיםנשאהאוכףבנרתיקמתוצרת-בית,

קשרמגוללתושמיכהמיובש,בשרורצועות
לאלחריגים,פרטמאחור.אומפניםלאוכף
להצטיידהיהאפשרשכןמימיות,לשאתנהגו

הפלד.וברחביבחוותבמזון,כמובמים,

התחמושת,אתאלאמספקהיהלאהשלטון
אלהבמקוםבגדיםגם-המלחמהובהמשך
החלוהסדירה,המערכהכשנסתיימהשנתבלו.

עלפשיטותיהםמשללמצטידיםהקומנדות
האויב.

המלחמהבפרוץהמרחביהארגון
עלהושתתברפזבליקזתהביטחוןמשטר

רובה,לתפעלהמסמללבן,גברשכלההנחה
לחיל-אוטומטיתמשתייך60,עד16מגיל

וסדרחוקלקייםבאחריותונושאהאזרחים,

שחיל-האזרחיםקבעהחוקהגבול.עלולהגן

בן-לפעולהולהיכנסלהתגייסנכףלהיותחייב

ברובהלהחזיקבורגרכלעלהיהלכןרגע.

עתבכלולקייםתקין,במצבלאחזקומשלו,
לושישהייתהההנחהכדורים.30שלמלאי

ידולאלהיהשלאאזרחורתמה.אוכףסוס,

הממשלהעזרתאתקיבלשלו,ציודואתלספק
להצטיידותו.
וכללמחוזות,חולקוהבוריותהרפובליקות

Commandant.מפקדבפיקודהיהמחוז

יותר,או(Wards)גושים""לשניחולקהמחוז

Cornetקואט-,מפקדבפיקודמהםאחדכל

העמידגושנבחר.אוממונהעוזרלידואשר

בחרומפקד-המחוזאתקומנדות.כמה
-מפקדי-הגושיםואתשנים,לחמשהאזרחים

ממפקדהקצינים,כלבלבד.שניםלשלוש

מלחמהבמועצתהשתתפוומעלה,קומנדו
הייתההמלחמהלמועצתהפעולה.לזירת

בשדה-המערכה.העליונה.הצבאיתהסמכות

נתקבלווהחלטותראש,ישבהבכירהמפקד

היהחייבהשדהכוחשלהמפקדקולות.ברוב

האסטר-בדברהמועצההחלטותלפילנהוג

נסיגה,עלההחלטההפעולה,תכניתטגיה,

בתפקידיקצינים(כניעה.על-הכרחובשעת

המלחמה).במועצתמשתתפיםהיולאמנהלה
טראנס-ברפובליקתחיל-האזרחיםכלבראש

הבורים,לחמועצמאותהשלמעןהמדינהואל,

הגבריםכלבחרושאותוהכללי,המפקדעמד
הכלליהמפקד16.גילמעלהרובהנושאי

עמדוכןברפובליקה,הנשיאכסגןשימש

והמשטרההסדירה)(הארטילריהבראש
במדינה.

כללה1899באוקטוברהמלחמהפרוץבעת
רובאים54,667ובהםמחוזות,41המדינה

למחוז.איש1500עדכ-1200-יוצאי-צבא
גושמפקדכלהיהגיוס,כוננותלקייםכדי

בגושו.הגבריםשלשמיתרשימהמחזיק

אנשיו,אתלערוךעליוהיהעוזריובעזרת
האזרהעגלות.ותובלתנקרסוסים,ולגייס
עליוומתיהיכןלוונמסרלמפקדו,נקרא

במזוןומצוידסוסועלרכובלשירותלהתייצב
רבלזמןנתארךהשירותאםימים.לשמונה

אתלספקאחריותהממשלהנטלהיותר,
הגושיםעלתלת-חדשידו"ח-כוננותהנדרש.

הכללי.למפקדנמסרוהמחוזות

המלא,להיקפההמלחמהנתלקחהכאשר
פשטניתהיאהקיימתשמערכת-הפיקודהוברר

לפיקודמספקתבמידהמתוחכמתולאמדי
לכןורחוקות.נרחבותבחזיתותולשליטה

הגנרל,עוזרשלבמיקודקומנדואגדיהקימו
גנרלמונהמערכתית,בשליטהלולסייעוכדי

*



לאאלהגנרליםקומנדו.אגדכלעללפקדקרבי
המדינה,נשיאמטעםמינףנשאואלאנבחרו,

היולאאנשיהםלביןביניהםוהיחסים
פקודיהם.מרצונותמושפעים

במערכותהבוריםשלהטקטיקה
הסדירות

הבוריתההתנחלותשלהצבאיתהמורשת

בערבות-המרעה,המדורה"סביב"טופחה

לשיקוליםועצמאיתאישיתלגישהותרמה
מודעיםהיוובורגריםקומנדומפקדיקרביים:

זאתבמסורתוללקחיהם.העברלקרבות
כושים.עםותגרותהציד,יסודות:שניבולטים
להקדיםהבוריםאתהרגילהצידניסיון

אפשרעודכלללא-אשהאויבאלולהתקרב
למדהצידמןלהתגלות.מבלילהתקדםהיה

הןהאש,שבנצירתהחשיבותאתגםהבורנר
מניסיוןלו.כשארבהןלצידוכשהתגנב

להסתערנטוששבטיהםבכושים,ההיתקלויות
לשבורשניתןהסיקוסנוורים,כמוכיולהתנפל
ומכאןהיטב,ומכוונתמפתיעהבאשהתקפה

עלהבונההגנתית,טקטיתגישההתפתחה
המארב.טקטיקתועלטובותאשעמדות
לרובלחםהבורישהלוחםשיחשובמייטעה

כדיבעיקרשימשהסוסלהיפך,רכוב.כשהוא

היולמחסה,בהגיעםהקרב.שדהאללשאתו
מהםוכמההאוכפים,מןקופציםהבורגרים
עלולשמורהכלים"עללשבת"הופקדו
קרבעמדותתופסיםהלוחמיםבעודהסוסים,
מעמדותשצפובעתטבעי.מסתורמאחורי

לתקוףאםמחליטיםהמפקדיםהיומוסתרות,
להגן.או

התקפה
עלההתקפיתהטקטיקהאתביססוהבורים
כוחרובים.ואשרגליתתנועהואש:תנועה
היהמלהיראות,להימנעעוריבלשלאמתקדם

קטנות,קבוצותבדילוגיבהסתערותממשיך
-אחרותקטנותקבוצותשלבאשהמחופות

ופוצלוהתנועההואטהטווח",ש"קיצרווככל
לא-הגיעומבותרתבקרקעהמדלגים.הכוחות

הזינוק.לקראתמהאויב,מטרים50עדאחת
מקריםידועיםהחיים.מניסיוןצמחמתן-האש

ממרחקיםיעילהרוביםבאשפתיחהשל
קלעינשארהבורגרקילומטר.עלהעולים
למשמעתהובילהקרבישהניסיוןאלאיחיד,
אשפקודותהאש.ביישוםצוותולעבודתאש
אישכלהחליטולמעשהמעולם,ניתנולא

קצבישיקולו,ולפייזמתולפיההדקעלללחוץ

לשלביםאינסטינקטיביתהותאמוהאש
וחיסכוןבדיוקמכוונתאשוהועדפוהטקטיים

עדהמגע,שלמוקדמיםבשלביםבתחמושת
הקריטיבשלבוקטלניתמהירהבאשלפתיחה
והסופי:

רובאיכלנהגקרבימגעשלבשלב-המתיחה*

סיכויכשראהורקשלו,כיוונולפילקלוע

ולהרוג.לפגוע
מהכתף,ובירימהירבמיכלךרצופה,אש*

הזינוק.עמדתאלההתקרבותבעתנורתה

עלהזינוקבעתנורתהגסבכיותאש-חטף*
מהמותןביריגםהתאמנוהבוריםהיעד.

םיבורק.4לטווחים

תוךבקליעהגםהבוריםהתאמנולכךנוסף*
רכיבה.

בדרךהיהבוריבקומנדוהתוקפיםשלמספרם
היעדאלבזינוקאךלאויב,ביחסקטןכלל

-הקצרהזינוקבגללעדיפותהושגהועליו

-קטנותבקבוצותקדימההדילוגיםבעקבות

הצליחואחתלאמהירה.באשהיריובזכות

בתקיפתהאףב,שלמערך-ההגנהאתלפורר
מתגוננים.שלכיסיםוניתוקמהמערךקטעים

היוכיתור,בטרםבנסיגהפתחהאויבאם

בכידוני-רובה.הצטיידולאהבורים4

לנועועובריםסוסיהם,אלחוזריםהרובאים
מאגףאותומטרידיםכשהםלאויב,במקביל

אואשעמדותבתופסםהאגפים,משניאואחד
קוויאתלאויבלנתקומנטיםברכיבה,בירי

מלחמתבתחילת-לזכורוזאתהנסיגה.
מורכבהבריטיחיל-המשלוחהיההבורים
מכוחו.שמיניותבשבעמחי"ר
לביןבוריתהתקפהביןדמיוןכלאיןבסיכום,

דוהריםפרשיםשלהמסורתיתההסתערות

לקרבשאפולאהבוריםה-19.המאהבנוסח
לאוכאמור,(חרבותלשליפתאוהמגע

דהרת-הפרשים,במקוםבכידונים).הצטיידו

עםההתגנבותשלהשדאותאתהבוריםשילבו
רוחאתלשבורוקיווהמדויקת,אש-החיפוי

קטלנית.בקלעותהאויב

הגנה
הצבאיתלמסורתםבהתאםנטוהבורים
לפניהועמדוכאשרבמיוחדהגנתית,ללחימה
רוביםבמספריוגוברתהולכתבריטיתעליונות

כאנשיהבוריםשלהגדוליתרונםותותחים.

לעומתחייהם,ובנופיבמולדתםהלוחמיםשדה,
שלהבריטיבצבאהקבעמשרתיעיראנשי
לבחורביכולתביטוילידיבאהשלום,ימות

תצפית.עםומחסהמסתורהמשלבותעמדות

כךהעמדותבמיקוםלהפתיעביקשוכללבדרך
למקמןוהעדיפו-למוצאןיצפהלאשהאויב
ובקובמדרוןחיפויעמדותעםגבעה,למרגלות

אשלהפיקכדיעומק.להגנהלשוותכדיהרכם,
מעמדות-אשולוחכתיעילהשטוחת-מסלול

שדות-האשאתלשפרהבוריםנהגונמוכות,

העמדות.לפניצמחיהוניכוששיחיםבגדיעת
היובחופזה,עמדותלתפוסהכרחעלהאם

סנגריםכונואשרעמדות-אבנים,מאלתרים

Sangars)-אבניביןבהודו).שמקורהמלה

לקליעהירי,חרכימשאיריםהיוהסנגר

ממסתור.
התבססומגננים,להקיםמראשתוכנןכאשר
לאהרובאיםמערכות-חסרות.עלבעיקראלה
אלהאתומעדרים:מכושיםעימםנשאו

הייתהלאלחפרותלספק.השלטונותהוצרכו

להשיגהייתההמטרהאךמוכתבת,מתכונת

המכסימלי.החזיתרוחבאתמינימלימגןלכוח
העמדות,הוסוובאש,הפתעהלהשיגכדי

שפכילטשטשאולהסתירכדי-ובמיוחד

כך,העמדותנבנוכללבדרךטריה.אדמה
-להתגלותבלימהעורףאליהןלגשתשניתן
מספראתלהעריךאףהאויבשיוכלובלי

מטרים-1020לאורךנמשכוחפרותהמגינים.
כשהמערךמטרים,6-5שלרווחיםוביניהן
תפסולאמעולםבאגפיו.לאחורומשוךמדורג
לאכללובדרךהחפרות,אתאישמ-20יותר
כעשרה.עלהמספרעלה

החותרהבריטיהצבאמדבמערכות-המגן
הפנימיות,לרמותולעלותמהחנףלהתקדם

כשהםבמעלות,בעדםלעצורהבוריםשאפו
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לעיתיםהמגננה.אתטקטיתלגווןמנסים
במטחהאויבאתוללכודאשלנצורהצליחו
מעמדותטווחקצרתרוביםאששלרצחני
בהרעשההאויבפתחלעיתיםהיטב.מוכנות

ערוכהלהתקפהלבסוףיצאוכאשרממושכת,
על"התקפתואתמנחיתשהואמצאומוכנה,

היוסוסיהםעלרכוביםבוריםוקומץ-ריק"
ההשהיה.מעמדותחומקים
במספררוחב"לתפוס"נועדוהחפרותמערכי
פוזרוהחפרותהדדי.חיפויולספקקטן,אנשים
הקדמיות,לחפרותחיפוילתתכדילעומק

להוותוכןמעל-הראש,באשלסייעואפשרות
לסגתיוכלוהקדמיהקושאנשימוקדי-כוח,

היהשלושה,לרובהקותם,ביןהמרחקאליהם.
העורפייםהקוויםמטרים.ל-400500בין

באשפותחיםהיווברכסהעולהשבמדרון
שלהעתודהכוחותעלטווחארוכתרובים
נהגובו,חילופיםאוהקו,תגבוראתהאויב.
הלילה,לשעותלהגביל

אתהבוריםקיימומספרית,בנחיתותבלוחמם
ועצמתכוח-האדםבמיצויהכות"כלכלת"כלל
כוחשלרושםליצורכדישלהםהרוביםאש
בקוהפעולותכלהממשי.מכוחםוגדולחזק

בקו-נוצלאישוכלמרווחת,בפריסהבוצעו

ומוכנותפנויותעתודותלקייםבליהיורים,
אתלפרוסנטוגםהקרבתוךלרגע-ההכרעה.

הרגליםאתלמנועכדיהאגפים,לעברעוץהקו
לאגפימלהגיעלאט,המתמרניםהבריטיים,
שהחזיתהרושםאתהמערךיצרכךעמדותיהם.

האשלקצבהודותרב,בכוחומוגנתנרחבת
אפשרוללא-עשןוהתחמושתהמטעניםהבורי.
כוונהזאתשבכלומהירה,מפתיעהאשלפתוח

מקורות-אתלאכןהאויבעלוהקשובמדויק,

הירי.

הטבעית,בסביבתוהיטבנבלעהבוריהלוחם

הנוף,אתההולםבלבושועמדותיו,בהסוואת
שאומןהאירופי,החיילקשת-הגילוי.ובאש
הצבעונית,בתלבושתוהאויבאתלראות

לעיןהמזדקרותעמדות-המגןאת-ולפחות
לכאורהריקבשדהעצמומצאבשדה-הקרב,

שאולפוחייליםאש-פתע.ניתכהשמתוכו-
לתגובהולא-לפקודותולציותלמשמעת

לנפשםועזוביםאובדיםחשו-יוזמתאישית
נפגע.שלהםוהמורלהפלד,במרחבי

ומשמעתמורליזמה,
לכלהמצייתלחיילהפךבאירופהשגויסאזרח

אלואףמקוםלכללהישלחוהעשויפקודה,
הבוריותברפובליקותהבורגראולםלים.מעבר

שלוחופש-הפעולהאתלחלוטיןקיפחלא
כמחתופועלנשארכללבדרךלדגל.כשנקרא

לאומימשברבעתורקההגמ"ר,אישכמושלו,

מלחמתביתו.ממחוזרחקכלליתבמלחמהאו
מיידיכלליגיוסכמובן,כפתה,השנייההבורים

50.עד18מגילהבורגריםכלשל
מןבריחוקהמתמשכת,המלחמהבמבחני

משמעתאותהחסרשהואבבורגרניכרהבית,

הואממושכים.באימוניםבאדםהמוטבעת

קשהלוחםוהיהשלו,הפעולהחופשעלשמר

עפיומהבמשמעתו,יציבבלתיאךעורף

מעמדהבדליכלהיולאהבוריםשבקרב
שלהסדיףיםבצבאותכמוציות,הכופים

מעמדשוויהיוואנשיהםהמפקדיםהתקופה.

אנשישלבאמוןלזכותיכלומפקדיםבהברתם;

בכוחרקמתואמתפעילותמהםולהפיקהשורה

הטובה.הדוגמה
הקומנדו.משטרשלמגרעותיואתלכחדאין

בקוארוכותשעותמשהעתשעייףבורגר
בבקשועמדתואתלנטורוהיססלאיורים,
התקשולעיתיםומנוחה.מזוןמים,אחרי

למרדף,לצאתהבורגריםאתלשכנעמפקדים

ערךייחסלאהבורילהתקפת-נגד.להגיחאו

האחיזהשמחירלראותנוכחאםלשטח.רב

העמדהאתנוטשהיהמאוד,יכבדבקרקע
להתקפה,ובצאתואחורה.עמדות"ו"משפר

שיסתערואנשיועללסמוךגנרלהיהיכוללא

בזינוקיסתפקוולאיעדם,אתלשטוףכדיעד

ולהיסוג.לחמוקלאויבויניחופאתועד

טיפחהליקוייה,אףעלזאת,חופשיתמשמעת

כאשרקריטיים,במצביםהאישית.היוזמהאת
מפקדיהם,הדרכתללאעצמםמצאובורגרים

לעומתהבריטי,החיילבעצמם.מוצאמצאו

הקצין.שלפיובמוצאלחלוטיןתלויהיהזאת,

לקחימתוךהשתפרוהצוותופעולתהמשמעת

נגדבהישגיםהבוריםזכוהסוףועדהקרבות,
עלההטבע,כדרךומתעצם.הולךשכוחואויב

הרקיע,קרביותהצלחותעםוירד:המורל

והבריטיםכוח,עצרולאכאשרירדולשפל

ואת1900,במרסב-13בלומפונטיןאתכבשו
ביוני.ב-5פרטוריה

זעירהללוחמההמעבר
עדכשנהנמשכההסדירההעמדותמלחמת

נבררוהקרבבמבחניהבורים.שהוכרעו
קשוחגרעיןנותרועתההנערים,מביןהגברים

בהתמידםהעולםאתשהפתיעולוחמים,של

גרילה,ללוחמתעברוהקומנדותבהתנגדותם.

ימים.לשנתייםקרובעודשנמשכה
הבוריםעשווללחום,להתקייםלהמשיךכדי

בנסיוןניידותם.אתעודלשפרעצוםמאמץ

עונשיןכוחותובשיגורספרבתגרותהעבר
כבודתםאתלקחתנהגושבטיםלשטחי

נגדהמגנניםבלוחמתכבראךמשא.בקרונות
עלמכבידותהקרונותששיירותלמדוהבריטים
יותריותרכוחותיהם.שלהמהירההתנועה
רכוב,לקומנדווהפכוהקרונות,אתנטשו

סוסי-משא.עלחיוניתד"לעמוהנושא

הכוחהואאיש50-40שלפרשיםקומנדו
כלעלשהתפשטההגרילהללוחמתהאופייני
אחתממפקדהאפריקני.הדרוםהמרחב
לרובשפעלורבים,פושטיםכוחותהופעלו

בלילהנעוכללבדרךשלהם.הביתבמחוזות

החניותאתלאבטחנזהריםכשהם-ביוםוחנו
הגנרלביןהמגעאתקיימוסייריםבתצפיות.

הנעשהאחריעקבוהחומקניים,הקומנדותובין
תנועתעלודיווחוהבריטיםשלהתחבורהבקווי

שיירה.אושדרהכל

מוגנות,מצבעריביןדרכההעושהשיירהנגד

כדיעדולכנסקומנדותלהזעיקהבוריםשאפו

שאפוהםוברת".פגע"להתקפתאיש1000
בהונפתחונשתרכההשיירהכאשרלתקוף
אתורחקובו,וזינבוהמאסףעלנפלורווחים,
הכוחלטרפוהמתיןשםמארב,אלהשיירה
בלתיפרשיםבדהרתתקפוואזהעיקרי,

מהאוכף.יוריםכשהבורגריםנרתעת,
נטשוהזעירה,המלחמהשנתמשכהככל

למעןהכלומהצידה,מהציודעודהקומנדות
ברובה,עתההסתפקהלוחםהתנועה.קלות

הוצרכומעתהושמיכה.מיובשבשרפונדה,
שיכלוככלעשוהבריטיםכימימיות,גםלשאת

מיםלמקורותגישהמהקומנדותלשלול

הקרונותששיירתבלבדזולאישוב.במקומות
מותרות.הפךהמשאסוסגםאלאנעלמה,

הסוףעד
במדיניותהגרילהללוחמיגמלהבריטיהאויב

לקחיואתוהפיקלמדכןחרוכה".אדמה"של
המלחמהכאשרהבורי.האויבמטקטיקת

במרביתם,רגליםחילהבריטיםהיוהחלה,

עלאנשיהםאתלהרכיבנאלציםעצמםוראו
ידעולאוחייליהםחסרוסוסיםאךסוסים.

הספקתתהליךנמשךמשנהויותרלרכב,
שלבסופולפרשים.החייליםוהסבתהסוסים

איש250,000עדשלהםחיל-המשלוחגדלדבר
6שלצבא-המולדתשלעורף""ולהם-

בורים20,000נגדהלוחמים-חיילמיליון
המר.הסוףעדללחוםאומרשגמרוקשי-עורף
דרישתאתדחוכילתקוף,המשיכוהקומנדות

הבריטי,המפקדשהציגללא-תנאיהכניעה

הבוריםבידיעלה1902במרסמילנר.לורד
(Methuen),מתואןלורדאתוללכודלהביס

לורדמילנר,שלממליפוהבריטי.המפקדסגן
לשאתנכונותועללרמוזעתההעדיףקיצ'נר,
סיפוחי-עלהכרזותביטלשלום,עלולתת

שלבזכות-קיומןמחדשוהכירשטחים,
שלוםנחתם1902במאיב-31הרפובליקות.

(Vereeniging).פריניכינג
בהתנגדו-הבוריםוהתמדתהקומנדותטקטיקת

וגרמההעולם,בצבאותלבתשומתמשכהתם
לחילהואשהעתידמה,זמןהרווחתלמסקנה
לדוגמה,הדריכה,זאתמסקנהרכובים.רובאים

הבריטי.הצבאבאימונישננקטוהשינוייםאת

זאתתפיסהנופצההראשונההעולםבמלחמת
שלזכרםנתקייםאולםבאירופה.עד-מהרה

הבריטיםדווקאאלהוהיוהקומנדו.לוחמי
שלהםהקרביתהמורשתאתלעולםשהנחילו
וללוחמימיוחדיםלכוחותמופתשהפכה
88גרילה.
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