ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (ဒုတိယ အႀကိမ္)
ပထမႀကိမ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္နယ္ေျမတို႔အား မြတ္စလင္တို႔မွာ ျပန္လည္ ေတာ္
လွန္လာခ်ိန္တြင္ ထိုေတာ္လွန္မႈတို႔အား ဖိႏွိပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘားနာ့ဒ္ႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာ
ေသာ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းႀကီမ်ား တပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္ေလေတာ့သည္။ သမိုင္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ
ျပဳစစ္ဆင္ေရး မတိုင္မွီ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ပြဲေလးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ၎တို႔မွာ ေအဒီ ၁၁၀၁ ခုႏွစ္တြင္ မြတ္စ္လင္
တို႔အား က်ဴးေက်ာ္ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္၍- ခါလစ္ အာဆလမ္ ဦးေဆာင္ေသာ တာ့က္မ်ားက ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ခရစ္ယာန္
သာသနာျပဳမ်ား ဦးက်ိဳးသြားခဲ့ေသာ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္၊၁ ၁၁၀၇ မွ ၁၁၁၀ အတြင္ ေနာ္ေ၀ ဘုရင္ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ပြဲတို႔
ျဖစ္သည္။
သမိုင္း၀င္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ၁၁၄၇-၁၁၄၉
မြတ္စလင္တို႔ အဒက္ဇာအား ေအာင္ႏိုင္ၿပီး ေဂ်ရုဆလင္တြင္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူျပန္လည္ေန
ထိုင္ႏိုင္သည့္ ကာလေလး ၿပီးေနာက္ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ
စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ဘုရင္ခံ လူး၀စ္ ၇ ႏွင့္ ကြန္နာ့ ၃ တို႔ လက္ေအာက္ခံ ျပင္သစ္ႏွင့္
ဂ်မန္ေတာင္ပိုင္း က်ဴးေက်ာ္သာသနာျပဳ စစ္တပ္မ်ားမွာ

ေအဒီ ၁၁၄၇ ခုတြင္ ေဂ်ရုဆလင္သို႔ ခ်ီတက္ေလေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဓိက တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား အားလံုး၌ အထိနာ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ သီးျခား လြတ္လပ္ေျမျဖစ္ေသာ ဒမတ္စကတ္သို႔
ထိုးစစ္ဆင္မႈသည္လည္း စစ္ဦးက်ိဳး ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရၿပီး ထိုၿမိဳ႔သည္ မၾကာမွီပင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ က်ဴးေက်ာ္သူတို႔၏ မဟာ
ရန္သူေတာ္ႀကီး နရ္ရြဒ္ဒင္ ဇန္ဂ်ီ၏ လက္တြင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။၂

၁၁၄၂ ခုႏွစ္ အေရွ႔ပိုင္း ေဒသ - ဥေရပႏွင့္ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံမ်ားျပ ေျမပံု
သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္ ျဖစ္ေသာ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတြင္ ခရစ္ယာန္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားက က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ေအာင္
ျမင္ခဲ့၍ ေျမာက္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္တပ္မ်ားမွာ ေပၚတူဂီတြင္ ရပ္နားလွ်က္ ေပၚတူဂီဘုရင္ အဖြန္ဆို ၁ ႏွင့္
ပူးေပါင္းကာ လစ္ဘြန္ေဒသအား က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။၂ ထပ္မံအင္အားျဖည့္ေပးေသာ ေကာင့္န္ေရးႏိုး ဘရင္ဂါ
၏ စစ္သည္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေတာ္တိုစာ ၿမိဳ႔အား သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပန္သည္။၃ ၁၁၅၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္
ဂ်ာမန္ ဘုရင္မ်ားက မည္သည့္ ေအာင္ပြဲမွ မရဘဲလွ်က္ ေဂ်ရုဆလင္မွ သူတို႔၏ တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြဲ လာ
ခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္အား လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဘားနာဒ္မွာ မေက်မနပ္ အႀကီး
အက်ယ္ ျဖစ္ခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုအေတာ္အတြင္း ေအဒီ ၁၁၄၇ တြင္ ဂ်ာမန္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဒီန္းတို႔သည္လည္း ၀ိန္း ေဒသ
အား တုိက္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေခ်။

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (တတိယ အႀကိမ္) ၁၁၈၇-၁၁၉၂

လန္ဒန္ၿမိဳ႔ ၀က္မင္စ္တာ နန္းေတာ္မွ အဂၤလန္ ဘုရင္ ရစ္ခ်္ခ်က္ (ျခေသၤ့ႏွလံုးသား ရစ္ခ်္ခ်က္)၏ ရုပ္ထု
အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲ ရန္ျဖစ္ေနၾကေသာ မြတ္စလင္တို႔သည္ ဆလာဒင္၏ လက္ေအာက္၌ စည္းလံုးညီၫြတ္ခဲ့၍ အင္အား
ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။၄ ဆလာဒင္သည္ ဟက္တင္စစ္ပြဲ၌ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ စည္းလံုညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲ
ေနေသာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္သည္မ်ားအား ေအဒီ ၁၁၈၇ တြင္ အလြယ္တကူပင္ ျပန္လည္လႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။
ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ လူရမ္းကားမ်ား၏ ရန္ကို ေၾကာက္ရြံ႔ေနရေသာ ဘိုင္ဇန္တိုင္ျပည္သား ခရစ္ယာန္မ်ားကလည္း
ဆလာဒင္ အား မဟာမိတ္ျပဳခဲ့သည္။
ဆလာဒင္၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဥေရာပတို႔ တုန္လႈပ္ခဲ့ေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ဂ်ာမဏီျပည့္ရွင္ ဖရီဒီရက္ခ္ (အာဏာသက္
၁၁၅၂- ၁၁၉၀)၊ ျပင္သစ္ဘုရင္ ဖီလက္ပ္ ၂ ၾသဂါတ္တာ့ဖ္ (အာဏာသက္ ၁၁၈၀-၁၂၂၃)ႏွင့္ အဂၤလန္ဘုရင္ ျခေသၤ့ႏွလံုး
သား ဘုရင္ ရစ္ခ်္ခ်က္ (အာဏာသက္ ၁၁၈၉-၁၁၉၉) တို႔က ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထို သာ
သနာျပဳစစ္တြင္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားမွာ အဓိက မက်ခဲ့ေခ်။ စစ္ခ်ီရာ လမ္းခရီး၌ ဖရီဒီရက္ခ္ (ဂ်ာမဏီ) ေသဆံုးခဲ့ၿပီး
သူ၏ လူတစ္စုသာ ေဂ်ရုဆလင္သို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ က်န္ ႏွစ္ဖြဲ႔ (ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလန္)တို႔မွာ ေဂ်ရုဆလင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့
ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡျဖင့္ အခက္ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ေနာ္မန္ဒီ နယ္စား ရစ္ခ်္ခ်က္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈၾသဇာအား ျပန္လည္ရ
ယူရန္ ႀကံစီလွ်က္ ဘုရင္ဖိလက္ပ္က ဖ်ားနာသည္ဟု ဟန္ေဆာင္ကာ ျပင္သစ္သို႔ ျပန္လွည့္ခဲ့သည္။ ရစ္ခ်္ခ်က္မွာ ဆိုက္
ပရပ္ ကၽြန္းအား ဘိုင္ဇန္တိုင္တို႔ ထံမွာ ၁၁၉၁ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ထားခဲ့သည္။၂
ဆိုက္ပရပ္မွာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္တပ္၏ စစ္စခန္းအျဖစ္ ရာစုႏွစ္ခ်ီ၍ အသံုးျပဳခဲ့ရၿပီး ၁၅၇၁ ႏွစ္ထိ ဥေရာပသားတို႔
၏ လက္ထဲ၌ ရွိေနခဲ့သည္။
စစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အဂၤလန္ဘုရင္ ရစ္ခ်္ခ်က္သည္ အာရ္ ၿမိဳ႔အား သိမ္းပိုက္လွ်က္ ေဒသတြင္း
မြတ္စလင္ အားလံုးအား ဓားစာခံ အျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မေျပလည္ခဲ့၍ ထိုမြတ္စလင္အားလံုး
ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားသည္ ေျမထဲပင္လယ္ ကမ္းရိုးတန္း ေတာင္ဖက္
ပိုင္းသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ အာဆြဖ္ အနီး၀မ္းက်င္ရွိ မြတ္စလင္တို႔အား တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဂ်ရုဆလင္
အား လွမ္းျမင္ေလာက္ေသာ အကြာအေ၀းရွိ ဂ်က္ဖာၿမိဳ႔ကို သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။၂

သို႔ေသာ္ ရက္ခ်္ခ်က္သည္ သူ႔အေနျဖင့္ ေဂ်ရုဆလင္အား သိမ္းပိုက္ႏိုင္မည္ဟု မယံုၾကည္ခဲ့ေခ်။ သာသနာျပဳ စစ္သား
အမ်ားစုမွ ဥေရာပသို႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ထိုတတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ
စစ္ႀကီးမွာလည္း ေဂ်ရုဆလင္အား မသိမ္းပိုက္ႏုိင္ဘဲ ၿပီးဆံုးခဲ့ရသည္။ ရက္ခ်္ခ်က္ကိုယ္တိုင္လည္း ေနာက္ႏွစ္ပိုင္းတြင္
ဆလာဒင္ႏွင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ ဥေရာပသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ ႏွစ္ျပည္ ကုန္ကူးသန္းမႈအား ခြင့္ျပဳ
ရန္ႏွင့္ လက္နက္မကိုင္ေဆာင္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ေဂ်ရုဆလင္သို႔ ဘုရားခြင့္ျပဳရန္ ပါ
ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (စတုတၳအႀကိမ္) ၁၂၀၂-၁၂၀၄
စတုတၳအႀကိမ္ေျမက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးအား ပုပ္ရဟန္းမင္း အင္ႏိုးစင့္ ၃ မွ ဦးေဆာင္ စခ်ီခဲ့သည္။ ရည္
ရြယ္ခ်က္မွာ ေဂ်ရုဆလင္မွ အီဂ်စ္တစ္ေလွ်ာက္ သိမ္းပိုက္သာသနာျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ ဗင္နစ္တင္ႏွင့္ ေဒါ့ဂ်္ အင္ရီကို
ဒန္ဒိုလို တို႔မွ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳတို႔အား အင္အားျဖည့္နာခံရန္ ခရစ္ယာန္ၿမိဳ႔ ဇာရာအား စာရင္းသြင္းခဲ့သည္ကို စာခ်ဳပ္
ပါ အတိုင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္တပ္တို႔အား ရိကၡာ အင္အား ျဖည့္ဆီးမႈမ်ား ပ်က္ကြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္၌ လူထုထံမွ ဆက္ေၾကးပ်က္ကြက္မႈမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးေၾကာင့္ဟု ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။၅ သို႔ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားမွာ ကြန္စတန္တီႏိုဘယ္သ႔ို ခ်ီတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကၿပီး ထို၌ ဘိုင္ဇန္တိုင္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ နန္းတည္ရန္ အား
ထုတ္ခဲ့သည္။ အေျခအတင္ နားလည္မႈ မ်ားစြာ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အထိကရုန္းမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အသိ အမွတ္
ျပဳ မခံရေသာ ၿမိဳ႔မ်ားမွ သာသနာျပဳ စစ္သည္မ်ားသည္ ၁၂၀၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္တင္ အင္ပါယာကိ
ပါယာကို ထူေထာင္ လိုက္ၿပီး
ဘိုင္ဇန္တိုင္ အင္ပါယာ အတြင္း ခြဲထြက္ေသာ သာသနာျပဳစစ္သားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ နယ္မ်ား ဆက္တိုက္ ထူေထာင္ ေလ
ေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ၀မ္
မ္းနည္းဘြယ္ရာမ်ား ႀကံဳရသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး၌ ပုပ္ရဟန္းမင္းမွာ အေရွ႔အေနာက္ ခရစ္ယာန္
အသင္းေတာ္မ်ားအား ျပန္
ပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ တိုးအားေပးခံရေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထို ခရစ္ယာန္
သာသနာျပဳ စစ္ႀကီးမွာ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဂ်ဴးတို႔အား တိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ခ်င္းသာ အေရွ႔အုပ္စုႏွင့္
အေနာက္အုပ္စု အသင္းေတာ္မ်ား ကြဲလွ်က္ အေရွ႔ပိုင္း ေအာသိုးေဒါ့စ္ အသင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ရိုမန္ကက္သလက္ အသင္း
ေတာ္ အၾကား ႀကီးမားေသာ ဂိုဏ္းကြဲ တိုက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

၁၂၀၄ ခု စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးအၿပီး ဘိုင္ဇန္တိုင္အင္ပါယာတြင္းမွ ေပၚထြက္လာေသာ
လက္တင္ အင္ပါယာ

အယ္လ္ဘီဂ်င္ဆင္ ကရူးဆိတ္
အယ္လ္ဘီဂ်င္ဆင္ - ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး
ရးကို အိုစီနာနီယား (ယခု
ယခု ျပင္သစ္ ေတာင္ပိုင္း) မွ မိစၦာဒိဌိ ကဲသာ
တို႔အား လက္စတံုးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၂၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။၆ ထိုစစ္ပြဲမွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္
ေျမာက္ပိုင္းသားတို႔က ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမမ်ားအား ပိုမိုခ်ဲ႔ထြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ပိုမိုထင္မွတ္ ႏိုင္

သည္။ စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ကဲသာတို႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမမွာ လြတ္လပ္ေရး ဆိတ္သုန္း သြားရေတာ့
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