ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ကေလးစစ္သားမ်ား
သမိုင္းမွတ္တမ္းအရ ကေလးလူငယ္မ်ား၏ ဆႏၵအေလွ်ာက္လႈပ္ရွားမႈ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ၁၂၁၂
ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီတို႔၌ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အကုသိုလ္ႀကီးေနေသာ လူႀကီးပိုင္း
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္သည္မ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္မည္၊ လက္နက္ျဖင့္ မေအာင္ႏိုင္ခဲ့ရာမ်ားကို ယံုၾကည္မႈ တန္ခိုးျဖင့္
ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ခဲ့သည္။ မ်ားစြာေသာ နယ္ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားမွ ထိုကေလးလူငယ္မ်ား၏
ဘာသာေရး စိတ္သန္မႈမ်ားကို အားေပးခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႏွင့္ ရာထူးျမင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားမွ ဆန္႔က်င္တားဆီးခဲ့ေသာ္
လည္း ၎တို႔၏ တားဆီးမႈမ်ားမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ဂ်ာမန္မွ နီကိုးလာ့စ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကေလး
လူငယ္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားမွာ အီတလီသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့၍၊ ထိုမွ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်သာ အာ့က္ပ္ေတာင္တန္းအား အသက္ရွင္လွ်က္
ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ၿပီး ဂ်ီႏိုအာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အျခားတစ္ခုမွာ မာဆီးလဲ့စ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုမွ ကံေကာင္းေထာက္မ
သူမ်ားသာ မိမိတို႔၏ ေနရပ္သို႔ ေဘးကင္းစြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွ မာ့ဆီးလဲ့စ္၌ ေက်းကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းစား
ခံလိုက္ရေတာ့သည္။ ထုိေရာင္းစား ခံလုိက္ရေသာ လူငယ္မ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာ မည္သို႔ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္မ်ားမွ
တိက်ေသာ အေျဖကို မေပးႏိုင္ေသးေခ်။၁

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး ပဥၥမအႀကိမ္ ၁၂၁၇- ၁၂၂၁
ခရစ္ယာန္တို႔၏ စုေပါင္း၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္းႏွင့္ တရားေဟာေျပာျခင္း စသည့္ ဘာသာေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား တစ္ဆင့္
အျခားေသာ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳစစ္ခ်ီေရးကို ဦးတည္လာခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းမွာ ၁၂၁၅ ခု လက္ထရင္ ခရစ္ယာန္ သံဃာ
ယနာ စတုတၳအႀကိမ္ စုေ၀းပြဲ၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္မွာ ေဂ်ရုဆလင္အား ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ရန္
ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၿပီး- ပထမ အသုတ္မွ ေဂ်ရုဆလင္အား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ ၾသစတီးယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီတို႔မွ ခရစ္ယာန္
သာသနာျပဳ စစ္သည္မ်ားမွာ ေဂ်ရုဆလင္ ဘုရင္ခံႏွင့္

အန္တိအုတ္ မင္းသားတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ (ထိုစဥ္က ေဂ်ရု

ဆလင္ ဘုရင္ခံအျဖစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာ၀င္ကိုသာ မြတ္စလင္မ်ားက ခန္႔အပ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။) ဒုတိယ အသုတ္
မွာ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ စစ္တပ္မ်ားက အီဂ်စ္ရွိ ဒင္မက္တရကို ၁၂၁၉ ခုတြင္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္း မင္း၏
တိုက္တြန္းလႊာ အမိန္႔ျပန္တမ္းျဖင့္ ကိုင္ရိုအား ၁၂၂၁ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ တြင္ သဲသဲမဲမဲ တုိက္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႈး
အယူဘစ္ စူလ္တန္ အလ္ ကမားလ္ ၏ ညစစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ အားေကာင္းလွၿပီး ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳက်ဴးေက်ာ္ သူမ်ား
အတံုးအရံုး ေသေၾကရလွ်က္- ၎တို႔၏ ရိကၡာလမ္းေၾကာင္းအား ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္သား
မ်ားမွာ အလ္ကမားလ္ထံ၌ အညံ့ခံလက္နက္ခ်ခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖင့္ ကမားလ္သည္ ဥေရာပႏွင့္ ၈ ႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ကို
လက္ခံ၍ စစ္ရပ္စဲေပးခဲ့သည္။
စစ္ပြဲကာလ အတြင္း နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ ကမားလ္က ဘိုင္ဇန္တိုင္အင္ပါယာ တြင္းမွ မည္သည့္ ခရစ္ယာန္၏ ေခါင္းကို
ယူခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ ေရႊဒဂၤါးဆုေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၁၂၁၉ ခုႏွစ္ အတြင္း အလ္ကမားလ္ႏွင့္ စကားေျပာရန္ အစီ
အစဥ္ျဖင့္ အစီစီမွ ခရစ္ယာန္ ဆရာေတာ္ စိန္႔ ဖရန္စစ္သည္ ဒင္မက္တရ စစ္ေျမျပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့သည္။ သူႏွင့္ သူ႔
ေပါင္းေဖၚ အီလူမီနက္တပ္တို႔မွာ ဖမ္းဆီးခံရလွ်က္ ဘုရင္စူလ္တန္ထံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရခဲ့ရသည္။ စိန္႔ဖရန္စစ္၏
ဘ၀တာအတြင္း အေရးပါေသာ ခရစ္ယာန္ ဆရာေတာ္ စိန္႔ ဘိုနာဗင္ခ်ာ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ မြတ္စလင္ဘုရင္ စူလ္တန္
အား စိန္႔ဖရန္စစ္မွ လြန္စြာ သေဘာေတြ႔ခဲ့သျဖင့္ ဆရာေတာ္သည္ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံပါး၌ ကာလအေတာ္ၾကာ ေနထိုင္ခဲ့
သည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္မွလည္း ဆရာေတာ္အား ေဘးကင္ခ်မ္းသာစြာ ထားလွ်က္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ ျဖည့္ဆီးေပးခဲ့ရာမ်ား အနက္မွ ဘုရား၀တ္ျပဳလုိုသူမ်ားအား အသံေပးေခၚယူသည့္ ခရာ တစ္ခုအား ဆရာေတာ္မွ ခံု
မင္ခဲ့သည္။ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ဆရာေတာ္သည္ ေဂ်ရုဆလင္၌ ဖရန္စစ္ အသင္းသားမ်ား ကြန္ျမဴနီတီကို ထူေထာင္ခဲ့ေလ
သည္။

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (ဆဌမ အႀကိမ္) ၁၂၂၈-၁၂၂၉

ျပည့္ရွင္မင္း ဖရစ္ဒရက္ ၂ (ဘယ္)ႏွင့္ အလ္ကမားလ္ (ညာ) Giovanni Villani ၏ Nuova Cronica လက္ေရးမူမွ
၁၂၂၈ ခုတြင္ ျပည့္ရွင္မင္း ဖရစ္ဒရက္ ၂ မွာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ မၾကာခဏ သံဓိဌာန္ခ်
ေသာ္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္း ဂရီဂိုရီ ၉ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔ေႂကြးေၾကာ္မႈမွာ အသက္ ၀င္မလာ
ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘရင္ဒက္စီမွ ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး စိန္႔ဂ်င္ဒ္အာခရီသို႔ ဆုိက္ကပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
တိုက္ပြဲ တစ္ႀကိမ္မွ မျဖစ္ဘဲလွ်က္ အီဂ်စ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး အလ္ကမားလ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္
တြင္ မြတ္စလင္မ်ားက

Al-Aqsa Mosque. အလ္အာ့က္ဆာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ Dome of the Rock ကူဘာအလ္

ရွာ့က္ကရာ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၿပီး ခရစ္ယာန္မ်ားမွ ေဂ်ရုဆလင္နယ္ အမ်ားစုႏွင့္ အာခရီ
ကမ္းေျမာင္ေဒသထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖရက္ဒရစ္ အေနျဖင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။
၁၂၂၅ ခုႏွစ္တြင့္ ဖရစ္ဒရက္သည္ ေဂ်ရုဆလင္ ဘုရင့္သမီးေတာ္ေလး ယိုလန္ဒါႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့သည္။ မင္းသမီးေလး
ကြယ္လြန္ၿပီး ၁၂၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖရက္ဒရစ္သည္ သူ႔ကိုယ္သူ ေဂ်ရုဆလင္၏ ဘုရင္ဘြဲ႔ကို ခံယူခဲ့သည္။၂ ကမားလ္၏
ခရစ္ယာန္မ်ား အေနျဖင့္ ေဂ်ရုဆလင္အား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း အေပၚ မြတ္စလင္ အမ်ားစုႀကီးမွ စိတ္မခ်မ္းသာခဲ့ေခ်။
သို႔ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မွာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ပင္ မရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ မြတ္စလင္မ်ားမွ ေဂ်ရုဆလင္အား သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့
ေလေတာ့သည္။၃

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (သတၱမ အႀကိမ္) ၁၂၄၈-၁၂၅၄
၁၂၄၃ ခုႏွစ္ တြင္ အီဂ်စ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ ေဆာ္လမြန္အသင္းေတာ္ သာသနာျပဳ စစ္သားမ်ား အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ၿပီး
ပုပ္ရဟန္းမင္းမွ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ႏႊဲရန္ စိတ္သန္ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားမွ
ရာဇသံေပးလိုက္ေသာ ခြာရီစ္ဇမန္ စစ္သားမ်ားက ေဂ်ရုဆလင္သလို႔ အႀကီးအက်ယ္ တန္ျပန္တုိက္ခိုက္ေလေတာ့သည္။
သို႔ျဖင့္ ဂါဇာေဒသရွိ လာဖိုဘီမွ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ စစ္သားမ်ားမွာ တိုက္ပြဲတြင္းသို႔ ဆြဲသြင္းခံလိုက္ေပသည္။ သို႔ေသာ္
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေၾကးစား ဘီဒိုအင္မ်ားမွာ ၄၈ နာရီ အတြင္း၌ပင္ ခြာရီစ္ဇမန္- ဘိုင္ဘာစ္
တပ္တို႔၏ အၿပီးအျပတ္ ႏွိမ္ႏွင္း ျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ဤစစ္ပြဲသည္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ
စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ား ဒူးေထာက္အရံႈးေပး ေသတြင္းသို႔ ပို႔ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲဟု သံုးသပ္
ၾကေပသည္။
ျပင္သစ္ဘုရင္ လူး၀စ္ ၉ မွ အီဂ်စ္အား ဆန္႔က်င္၍ ၁၂၄၈ မွ ၁၂၄၅ အတြင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ႏႊဲရန္ စည္းရံုး
လွ်က္ အသစ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ျပင္သစ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ဆိပ္ကမ္း အီဂတ္စ္ ေမာ္တီးမွ စစ္ခ်ီခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လမ္း
တစ္ေလွ်ာက္၌ပင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္သည္မ်ားမွာ ေသခ်ာက်နစြာ ေျခမႈန္းခံရၿပီး ကိုင္ရိုသို႔ ခ်ီရာလမ္း၌ ဘုရင္

လူး၀စ္ အဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ ဘုရင္ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အာရဗ္တို႔အား စစ္ေလွ်ာ္ေၾကး ႀကီးမားစြာ ေပးခဲ့ရၿပီး
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္မွာလည္း ရပ္စဲ သြားရျပန္သည္။၄

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (အဌမ အႀကိမ္) ၁၂၇၀
၁၂၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္လူး၀စ္သည္ သူ႔အႀကံေပးတို႔၏ အႀကံေပးမႈကို လွ်စ္လ်ဴရႈလွ်က္ ေျမာက္အာဖရိကရွိ အာရဗ္တူးနစ္
နယ္သို႔ စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပန္သည္။ သူ၏ စစ္ခ်ီခ်ိန္မွာ ေႏြးျပင္းရာသီ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳစစ္သည္တို႔မွာ
ေရာဂါဘယဒဏ္ကို အႀကီးအက်ယ္ခံရကာ ေသဆံုးရျပန္သည္။ ေဂ်ရုဆလင္သို႔ သိမ္းပိုက္ရန္ အားသန္စိတ္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး
တုိက္ပြဲဟု အားခဲတိုက္ေသာ တိုက္ပြဲတြင္ ဘုရင္လူး၀စ္ကိုယ္တိုင္ က်ဆံုးခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ျဖင့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္
မျပည္ဘဲ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး တစ္ႀကိမ္ က်ဆံုးခဲ့ရျပန္သည္။၅

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (န၀မ အႀကိမ္) ၁၂၇၁-၁၂၇၂

ေလးဗင့္မွ ခရစ္ယာန္ သိမ္းပိုက္ထူေထာင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား

၁၂၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္လူး၀စ္ႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔၏ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး
ေနာက္ အဂၤလန္မွာ အက္၀ဒ္ ၁ ၏ အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္မွာ အီဂ်စ္မွ ဘိုင္ဘာ့စ္ တပ္အား ႏိွပ္ကြပ္ပစ္ရန္ ျဖစ္လာျပန္
သည္။၆
ထိုႏွစ္တြင္ပင္ အီဂ်စ္မွ မန္လြတ္ခ္မင္းတို႔၏ အင္အားကို ေၾကာက္ရြံလာေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားက ျပင္သစ္-မြန္ဂို မဟာမိတ္
အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ထားခဲ့သည္။ အီလ္ ခန္းနိတ္ မြန္ဂိုတို႔မွာ ခရစ္ယာန္အား စိတ္ပါသည္ဟု
ျပင္သစ္တို႔က ခံစားလွ်က္ ျပင္သစ္မင္သားမ်ားမွာ မြန္ဂိုတို႔အား စိတ္ပါလက္ပါ စည္းရံုးခဲ့သည္။ သူတို႔ ခရစ္ယာန္ သာသနာ
ျပဳမ်ား၏ အႀကိမ္ႀကိမ္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ အေရွ႔အလယ္ပိုင္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ေရး၌ ကူညီရန္ အားကိုးခဲ့သည္။၇ မြန္ဂို
မ်ားမွ ေတာင္ဖက္ပိုင္း ဒမတ္စကတ္ထိ ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ သာ သနာျပဳစစ္သည္မ်ားႏွင့္
အတူ အေနာက္ဘက္မွ တိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ားမွာ မြတ္စလင္တို႔၏ ေတာ္လွန္မႈဒဏ္ကို မရႈမလွ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ အထူးသျဖင့္

၁၂၆၀ ခု အင္ဂ်ဴလတ္ တိုက္ပြဲတြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳႏွင့္ အေပါင္းပါတို႔ အႀကီးအက်ယ္ ရႈံုးနိမ့္ခဲ့ေလသည္။ ဘိုင္ဘ့စ္
စစ္သည္ေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ မန္လြက္မ်ားမွာ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာစြာျဖင့္ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းသို႔ ၀င္လာေသာ က်ဴးေက်ာ္
သူျပင္သစ္တို႔အား ရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၂၆၈ ခု အန္တိအုတ္၊ ၁၂၈၉ ခု ထရိပိုလိႏွင့္ ၁၂၉၁ ခု အာခရိတို႔ က်ဆံုးျခင္းႏွင့္
အတူ ထြက္မေျပးႏိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ က်ဴးေက်ာ္သူတို႔အား သုတ္သင္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးေက်းကၽြန္ျပဳ
လိုက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ဥေရာပသားတို႔က အတင္း အဓမၼ သာသနာျပဳလွ်က္ ထူေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး ဆိတ္သုန္း
သြားခဲ့ေလေတာ့သည္။၈
သို႔ၿပီးေနာက္
ဆီးရီးယားမွ ၃ ကီလိုမီတာမွ် ကြာေ၀းသည့္ ရုဒ္ ကၽြန္းအား ျပင္သစ္ ခရစ္ယာန္ စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
သိမ္းပိုက္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၃၀၂ ခု စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ မန္လြက္တို႔၏ လက္တြင္းသို႔ လံုး၀ က်သြား
ေလေတာ့သည္။ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ား၏ ႏိုင္ငံမဟုတ္၊ လက္တင္အင္ပါယာတြင္း ႏိုင္ငံလည္း မဟုတ္ေသာ္လည္း
စစ္စလီယား အာေမးနီးယန္း ဘုရင့္ႏိုင္ငံသည္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ားအား ေထာက္ခံအားေပးလွ်က္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၄
ႏွစ္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထုိႏိုင္ငံသည္လည္း ၁၃၇၅ ခုႏွစ္တြင္ မန္လြက္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျဖစ္သြားခဲ့ေတာ့သည္။ ေဂ်ရု
ဆလင္ႏွင့္ မပသတ္ဘဲ သီးျခားေနေသာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳမ်ား၏ နယ္မ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာ ရပ္တည္ခဲ့ႏိုင္
သည္။ စစ္သူရဲေကာင္း စိန္႔ ဂၽြန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္နယ္ ျဖစ္ေသာ ရိုဒီကၽြန္းမွာ ၁၅၂၂ ခုထိ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး စိန္႔ဂၽြန္၏ သာသနာျပဳ
စစ္သည္မ်ားမွာ ေမာလ္တာသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႔သြားၿပီး ၁၇၉၈ ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထူေထာင္ခဲ့သည္။၉
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