ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (ပထမအႀကိမ္) ၁၀၉၅-၁၀၉၉

အာရွကို ျဖတ္လွ်က္ ပထမ ကရူးဆိတ္ ခ်ီရာ လမ္းေၾကာင္း

၁၀၉၅ ခုႏွစ္ - ပိုင္အာစင္ဇာ ခရစ္ယာန္သာသနာ သံဃာယနာ ညီလာခံ၌ အေနာက္ ဥေရာပ အင္အားစုမ်ား ထံတြင္
ဘိုင္ဇန္တိုင္ အင္ပါယာ ျပည့္ရွင-္ အလက္ဇီယာ ၁- က သံတမန္မ်ား ေစလႊတ္လွ်က္ စလ္ဂ်က္တာ့က္တို႔အား တိုက္ခိုက္
ရန္ စစ္ေရး အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သူ အင္ပါယာအား စလ္ဂ်စ္တာ့က္မ်ား၏ အင္အားၿပိဳင္ ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္
ရွိေနသည္။ ထိုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း- ကလား ေမာင့္တ္ သံဃာယနာတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း အာဘာန္ ၂ မွ စလ္ဂ်စ္တာ့က္မ်ားအား
ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္
ကရ
္ န္ ခရစ္ယာန္ အားလံုးအား ဆင့္ေခၚလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့၍ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း က်ဆံုးတို႔မွာ အျပစ္မ်ားမွ
၁

ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ပေပ်ာက္လွ်က္ ငရဲမက်ေစရဟု ကတိမ်ားေပးခဲ့သည္။

၁၀၉၆ ခု ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္း၏ စီစဥ္ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အီတလီမွ စစ္သည္မ်ားျဖင့္
ကရူးဆိတ္ (ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ) တပ္မေတာ္အား တရား၀င္
င္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုစစ္တပ္ႀကီးမွာ အေရွ႔ဘက္
ကြန္စတန္တီႏိုဘယ္သို႔ ခ်ီတက္ ခဲ့ၿပီး- ထိုေနရာ၌ ဘိုင္ဇန္တိုင္ ျပည့္ရွင္မွ သတိျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ၎တို႔က ဆံုးရံႈးခဲ့
ရေသာ နယ္ေျမတို႔အား အင္ပါယာ အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ သြပ္သြင္းရန္ သံဓိဌာန္ျပဳခဲ့သည္။ တပ္တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ေဘာင္
အီလီယြန္၏ ဘဲြ႔တံဆိပ္ခံ ေခါင္းေဆာင္
ဆာင္ ဂြဒ္ဖာရီ(၁၀၆၀-၁၀၉၉) ဦးေဆာင္ေသာ ေနာ္မန္ သူရဲေကာင္းစစ္သည္မ်ားက်ားက
၂

အမ်ားစု ျဖစ္ခဲ့သည္။

သူတို႔သည္ ေတာင္ဖက္ပိုင္း အနာတိုးလီးယား သို႔ ခ်ီတက္လာလွ်က္ အန္တိအုတ္ၿမိဳ႔အား ၁၀၉၈- ဂၽြန္ ၃ ရက္ေန႔တြင္
သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီး ၁၀၉၉ ဂ်ဴလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဂ်ရုဆလင္အာ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆီးယီးယားမွ ပါလက္
စတိုင္ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ ကရူးဆိတ္တိုင္းေဒသ ေလးခုကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။၃
အန္တိအုတ္ၿမိဳ႔သိမ္း တိုက္ပြဲသည္ ၁၀၉၇ ေအာက္တိုဘာမွ ၁၀၉၈ ဂၽြန္လထိ ၾကာျမင့္သည္။ တာ့က္တို႔၏ ၿမိဳ႔တြင္း ခံတပ္
သည္ အရည္အေသြးမွီ စစ္တပ္ျဖစ္ခဲ့၍ ရန္သူတို႔ထံ လက္နက္ ခ်ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။၄ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္လာေသာ
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳတပ္မ်ားက
မ်ားက ေဒသခံ မြတ္စလင္တို႔အား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့၍ ဗလီ၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား
ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း- ၿမိဳ႔တြင္း၌ လုယက္ဓားျပ
ားျပတိုက္ ေသာင္းက်န္း ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။၅ စစ္သူႀကီး ကာဘိုဂါ ဦးေဆာင္
သည့္ မြတ္စလင္တပ္မွ အန္တိအုတ္ၿမိဳ႔တြင္း ေအာင္ပြဲခံ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ စစ္တပ္အား လွ်ပ္တစ္ျပက္ ျပန္လည္၀ိုင္းရံ
ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တာရန္တိုမွ ဘိုဟ္မြန္ဒ္ ဦးေဆာင္သည့္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳတပ္
တပ္မ်ားက ကာဘိုဂါတပ္အား ဂၽြန္လ ၂၈

ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳတပ္မ်ားသည္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္
တစ္ၿမိဳ႔ၿပီး တစ္ၿမိဳ႔ သိမ္းပိုက္လွ်က္ ၎၏ တပ္ဆြယ္တစ္ခုမွ ၁၀၉၉ ဂၽြန္ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဂ်ရုဆလင္အား သိမ္ပိုက္ခဲ့သည္။၆
ေဂ်ရုဆလင္အား သိမ္းပိုက္ျခင္း

၁၀၉၉ တြင္ ေဂ်ရုဆလင္အား ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ ပထမ သာသနာျပဳ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဘာင္အီလီယြန္မွ ဂြဒ္ဖာရီသည္
ေဂ်ရုဆလင္ ဘုရင့္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ဘုရင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဂ်ဴးႏွင့္ မြတ္စလင္တို႔ ပူးေပါင္းလွ်က္ သူတို႔အား က်ဴးေက်ာ္သူ ဖရင့္တ္တို႔အား တြန္းလွန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၁၀၉၉ ဂ်ဴလိုင္
၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္အား သာေသာ ေဂ်ရုဆလင္ၿမိဳ႔တြင္းသို႔ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳနယ္ခ်ဲ႔တို႔ ၀င္ေရာက္ထိုးေဖါက္လာ
ေတာ့သည္။၇ ထို သာသနာျပဳ နယ္ခ်ဲ႔တို႔က က်န္ေနေသာ ဂ်ဴးႏွင့္ မြတ္စလင္ျပည္သူတို႔အား အစံုလုိက္အၿပံဳလိုက္ မ်ိဳးျပဳတ္
သတ္ျဖတ္လွ်က္ လုယက္ေသာင္းက်န္း ေခ်မႊပစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႔မွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ႏိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ႏွင့္
သာ က်န္ရစ္ခဲ့ ေတာ့သည္။
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားက တားရ္ၿမိဳ႔ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ တာရ္ျပည္သူမ်ားက
ဒမတ္စကတ္ ေခါင္းေဆာင္ ဇီဟာရ္ အလ္ဒင္ အတာဘက္ ထံ၌ “၎တို႔အား ဖရင့္တ္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားလက္မွ ကယ္တင္
ေပးပါရန္ႏွင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ မင္းႀကီးထံတြင္ လက္ေအာက္ခံျပဳပါမည္၊” ဟု ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ခရစ္ယာန္ သာ
သနာျပဳတို႔မွာ တားရ္ၿမိဳ႔အား မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ႏွိမ္ႏွင္းခံခဲ့ရေတာ့သည္။ တားရ္ၿမိဳ႔အား ခရစ္ယာန္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား လက္မွ
ကယ္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း မင္းႀကီး ဇီဟာရ္ အလ္ဒင္ အတာဘက္က “ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးငွာ
ေဆာင္ရြက္သင့္ရာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ စီးဇိမ္ဥစၥာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ (သူတစ္ပါးအားကၽြန္ျပဳရန္) မဟုတ္ပါ။” ဟု
ေၾကျငာခဲ့သည္။၈
ေဂ်ရုဆလင္အား သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ခရစ္ယာန္သာသနျပဳတို႔ ေဂ်ရုဆလင္ ဘုရင္ႏိုင္ငံ၊ အဒက္ဇာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဒသ၊
အန္တိအုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးနယ္ေျမႏွင့္ ထရီပိုလိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဒသ ဟူ၍ ေဒသေလးခု ထူေထာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။
ထြက္ေျပးလြင့္စင္သြားခဲ့ေသာ မြတ္စလင္တို႔အား ေအမန္အာဒ္ဒင္ ဇင္ဂီက ျပည္လည္စည္းလံုးႏိုင္ခဲ့၍ ခရစ္ယာန္သာသနာ
ျပဳမ်ား သိမ္းပိုက္ၿပီး (၄၅ ႏွစ္အၾကာ) ၁၁၄၄ ခုႏွစ္တြင္ အဒက္ဇာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဒသအား ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္
ပုပ္ရဟန္းမွ ဒုတိယ ကရူးဆိတ္ (ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳစစ္ ဆင္ႏႊဲရန္) ဆင့္ေခၚခဲ့ေလေတာ့သည္။
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