ေျမာက္ပိုင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးမ်ား
က်ဴတိုးနစ္ အစီအစဥ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးမ်ား
လီဗိုနီယန္ ဓါးညီေနာင္ သာသနာျပဳ သူရဲေကာင္းမ်ား.
၎သည္ တတိယ အႀကိမ္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း အခရီ အား သိမ္းပိုက္စဥ္ကာလ ဂ်ာမန္ ဘာသာ
ေရး စစ္ေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမိန္႔ဒဏ္ေသၿပီး အဓမၼသသနာျပဳ ထူေထာင္ေသာ ခရစ္ယာန္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသမွ သူရဲေကာင္းမ်ားအားျဖင့္ ျပန္လည္မြမ္းမံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုက်ဴးတိုးနစ္ သူရဲေကာင္းမ်ားသည္
ဥေရာပ အေရွ႔ဘက္ေဒသို႔ ၁၃ ရာစု အေစာပိုင္းကာလတြင္ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို၌ သူတို႔၏ ဘိုးေတာ္ ဟာမန္ ဗြန္
စလ္ဇာ လက္ထက္မွ စ၍ အႀကီးအက်ယ္ အင္အားထြားလာခဲ့သည္။ ၁၁၉၈ ခုႏွစ္ က်ဴးတိုးနစ္ အစီအစဥ္ အျဖစ္ လီဗိုနီယန္
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေနာက္ေက်ာဓါးထိုး အတြင္းပုန္ကန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္
လည္း ၁၂၉၀ တြင္ လီဗိုနိယန္၊ လတ္ဂဲလ္လီယန္၊ စလိုနီယန္၊ အက္တိုနီးယန္ (အိုစီလီယန္ အပါအ၀င္) ကူရိုနီယန္ ႏွင့္
စီမီဂဲလ္လီယန္ တို႔မွာ လက္ေအာက္ခံမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဆီြဒင္တို႔သည္လည္း အက္တိုးနီးယန္းအား
ဆန္႔က်က္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။
၁၂၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ပိုလန္ ဒု-ခ္ တို႔၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈျဖင့္- အတူပူးေပါင္းကာ ေရွ႔ေဟာင္းဘာသာ၀င္ ပရက္ရွား ဆလာ့ဗ္မ်ားကို
ဆန္႔က်င္လွ်က္ သာသနာျပဳစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ဆလာ့ဗ္တို႔မွာ အတင္းအဓမၼ သာသနာျပဳ ခံခဲ့ရေတာ့သည္။ သူ
(က်ဴတိုးရစ္) တို႔သည္ ထိုေဒသတ၀ွမ္း အခ်ဳပ္အျခာပိုင္မ်ား ျဖစ္လာ၍ ေနာက္ ရာစု ထိတိုင္ ၾသဇာအာဏာၿမဲခဲ့သည္။
ဆက္တိုက္ က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲလွ်က္ က်ဴတိုးနစ္ သူရဲေကာင္းတို႔မွာ ေဘာ္လ္ ကန္ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္အား
ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၿမိဳ႔ရြာမ်ား ထူေထာင္လွ်က္ ခံတပ္မ်ား တည္ေဆာက္ကာ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္
ခဲ့ေလသည္။
က်ဴတိုးနစ္တို႔၏ အစီအစဥ္တြင္ ရုရွားေအာ္သိုေဒါ့ ခရစ္ယာန္မ်ားကိုပါ တိုက္ပိုက္သိမ္းပိုက္လိုခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္အား
ေရာမပုပ္ရဟန္းမင္း ဂရီဂိုရီ ၉ မွာ ေထာက္ခံေပးခဲ့သည္။ ၎ကိုလည္း ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ စစ္ဆင္
ေရး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။ ရုရွားေအာင္ ေအာင္ႏိုင္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ အဓိက ႀကံစီခ်က္ ေပၚေပါက္
မ်ားမွ တစ္ခုမွာ ၁၂၄၂ ခု ေရခဲျပင္တိုက္ပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္း၏ ေထာက္ခံရွိလွ်က္ လည္းေကာင္း ေထာက္ခံမႈ
မပါဘဲလည္းေကာင္း ဆြီဒင္မ်ားမွာ ေနာ့ဗ္ေဂၚရုဒ္ ေအာ့သိုးေဒါ့ ခရစ္ယာန္မ်ားအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သာသနာျပဳစစ္ဆင္ေရး
မ်ား ျပဳခဲ့ေလသည္။

ဆြီဒင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး
ဖင္လန္မွ ဆြီဒင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္သားမ်ား
အလယ္ေခတ္တြင္ ဆြီဒင္က စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႔လွ်က္ ဖင္လန္အား ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကို ဆြီဒင္ အမ်ိဳးသား ရိုမန္တက္စ္တက္စ္
မ်ားႏွင့္ ၁၉ ရာစု ဖင္လန္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက “ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး” ဟု အမည္ကင္ပြန္း တပ္ခဲ့သည္။
ဆြီဒင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး ပထမအႀကိမ္သည္ ေအဒီ ၁၁၅၅ ခုႏွစ္၀န္းက်င္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္း
ပညာရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ ၁၂၄၉ ခု ဆြီဒင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္ဆင္ေရး ဒုတိယ အႀကိမ္အား သမိုင္း
မွတ္တမ္းမတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစစ္ပြဲေၾကာင့္ ဆြီဒင္မ်ားက ဖန္လင္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေဒသအား သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ဆြီဒင္က ေနာ့ဗ္ေဂၚရုဒ္ တို႔အား ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္ကိုမူ ႏွစ္ဘက္လံုးမွ ဆြီဒင္၏ တတိယ
အႀကိမ္ေျမာက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္သည္ဟု သမိုင္းတင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

အျခား စစ္ဆင္ေရးမ်ား
၀င္းဒက္ခ်္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး
ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခရစ္ယာန္ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ပိုလာဗီယန္ ဆလာ့ဗ္တို႔အား ဆက္ဇြန္ႏွင့္ ဒိန္းတို႔က ၁၁၄၇ ခု
တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာသို႔ သြပ္သြင္းရန္ စစ္ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ ၎ကို ၀င္းဒက္ခ်္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးဟု
ေခၚတြင္သည္။

စတက္ဒ္ဒင္ဂါ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္ဆင္ေရး
ထိုစစ္ဆင္ေရးသည္ ၁၂၃၂ ႏွင့္ ၁၂၃၄ တို႔တြင္ ျဖစ္ခဲ့၍၊ စတက္ဒ္ဒင္ဂါ လူမ်ိဳးတို႔အား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ဂုိဏ္းသြင္းေသာ
စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သျဖင့္

ခရစ္ယာန္

သာသနာျပဳစစ္ဆင္ေရး

(အထူး)ဟု

ေခၚတြင္သည္။

အေၾကာင္းမွာ

သူတို႔သည္

ခရစ္ယာန္ သာသနာအား ဆန္႔က်င္သူမ်ားလည္း မဟုတ္၊ မုန္းတီးရန္လိုသူမ်ားလည္း မဟုတ္ဘဲ ရိုမန္ကက္သလက္
ခရစ္ယာန္အား လိုက္နာသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး- မိရိုးဖလာ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ေသာ ဖရီရွန္ လယ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏
လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္မႈအား အဆံုးသပ္ေစလွ်က္ ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အိုလ္ဒင္ဘတ္ႏွင့္
ဗရီမန္ ဟမ္းဘတ္တို႔အား မနာခံလိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား မနာခံလိုသျဖင့္ ပုပ္ရဟန္း
ဂရီဂိုရီ ၉ မွာ ၁၂၃၂ ခုတြင္ သူတို႔အေပၚ သာသနာျပဳစစ္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး- ထို စတင္ဒ္ဒင္ဂါတို႔မွာ ၁၂၃၄ ခုတြင္ လြတ္လပ္မႈ
ဆံုးရႈံးခဲ့ရေတာ့သည္။

အရာဂိုးစ္ လူမ်ိဳးမ်ားသို႔ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္ဆင္ေရး
ထိုစစ္ဆင္ေရးကို ပုပ္ရဟန္းမင္း မာတင္ ၆ မွ အရာဂြန္ ဘုရင္အား ပီတာ ၃ (စစ္စလီကၽြန္းအင္ပါယာ ျပည့္ရွင္)အား ၁၂၈၄
- ၁၂၈၅ တြင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္သည္။

အလက္ဇန္းဒရီးယန္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး
ထိုစစ္ဆင္ေရးမွာ အလက္ဇန္းဒရီးရွိ မြတ္စလင္တို႔၏ ပင္လယ္ေရးေၾကာင္းအား စီးနင္းရန္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ စစ္ဆင္
ေရး ျဖစ္ၿပီး ၁၃၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိစစ္ဆင္ေရးအား ဆိုက္ပရပ္မွ ပီတာ ၁ က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ မြတ္စလင္
တို႔မွ စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္း လုယူသိမ္းပိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာ္၀စ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္ဆင္ေရး
ဤစစ္ဆင္ေရးသည္ အဂၤလိပ္ သမိုင္းဆရာမ်ားမွ ရာစုႏွစ္ ဆယ္ခ်ီ၍ ဖံုးကြယ္ထားခဲ့ေသာ သမိုင္းျဖစ္ၿပီး- ၁၄ ရာစု
အကုန္ပိုင္း လိုင္ခ်က္စတာ၊ မီဒိုးလ္ မွ စိန္႔ေမရီ ၾသဂါစ္တင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္ ဟင္နရီ ႏိုက္တန္၏
၏ မွတ္တမ္းမွ ျဖစ္သည္။ ထိုမွတ္တမ္းအရ ပုပ္ရဟန္းမင္ ကလီးမင့္န္ ၇ မွာ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေနာ္၀စ္ စစ္သူႀကီး ဆာ
ဟင္နရီ ဒက္စ္ပင္စာသည္ အျခားေသာ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားအား ၀ါးၿမိဳရန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုစစ္ပြဲသည္ ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ရန္သူ ဖလန္းမစ္မ်ားႏွင့္ ဖလန္းမစ္တို႔၏ မဟာမိတ္တို႔ အၾကား ျဖစ္ပြားေသာစစ္အျဖစ္

ဦးလည္သြားခဲ့သည္။ ဟင္နရီ ဒက္စ္ပင္စာ၏ စစ္တပ္မ်ားမွာ ၁၃၈၃ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကလဲစစ္သို႔ ေျခခ်ၿပီး- ထုိမွ
တစ္လ အၾကာတြင္ ယဲ့ပ္ၿမိဳ႔ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္တို႔မွာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေတာ္ျပန္သြားၿပီး ေဒသ
တစ္ေလွ်ာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျပင္သစ္တို႔အား ခြင့္ျပဳခဲ့ေပသည္။

မယ္ဟ္ဒီယန္း ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး
ထိုစစ္ဆင္ေရးမွာ ေျမာက္အာဖရိကတိုက္ ပင္လယ္ေရးေၾကာင္း ခရီးလမ္းမွ ပင္လယ္ဓားျပ မြတ္စလင္တို႔အား ေဘာ္ဘြန္
ဒတ္မွ လူး၀စ္ ၂ မွ ဦးေဆာင္ တိုက္ေသာ စစ္ပြဲ ျဖစ္၍ ၁၃၉၀ ေႏြရာသီတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ဓါးျပမ်ားမွာ မယ္ဟ္ဒီ
အေျခစခန္း၌ ေျခကုပ္ယူခဲ့သျဖင့္ မယ္ဟ္ဒီယန္း စစ္ဆင္ေရးဟု ေခၚတြင္သည္။

ေဘာ္လကန္ ေဒသ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ပြဲမ်ား
ေအာ္တိုမင္ အင္ပါယာ၏ ျဖန္႔က်က္ဆန္႔ထြက္လာမႈအား တားဆီးသည့္ အေနျဖင့္ ၁၅ ရာစုအတြင္း၌ မ်ားစြာေသာ
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္မွ အမွတ္တရ အျဖစ္ဆံုးမ်ားမွာ-

-

နီကိုပိုလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (၁၃၉၆)၊ ဟန္ေဂရီ ဘုရင္ စီဂစ္မုန္းဒ္ လူဇင္ဘတ္မွ စည္းရံုး
လႈ႔ံေဆာ္၍ ျဖစ္ခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရး- စစ္ခ်ိန္အျမင့္ဆံုး တိုက္ပြဲမွာ နီကိုပိုလစ္ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။

•

ဗာနာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး (၁၄၄၄)။ ပိုလန္-ဟန္ေဂရီယာန္ ဘုရင္ ၀ါလ္ေဒစ္ေလာ ၀ါနင့္စ္ဇက္
ဦးေဆာင္ခဲ့၍ ဗာနာ တိုက္ပြဲျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

•

၁၄၅၆ ခု ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ပြဲ။ ဘဲလ္ဂရိတ္အား သိမ္းပိုက္ရန္ ဂၽြန္ ဟြန္ယာဒီႏွင့္ ဂီအိုဗာနီ ဒါ ကက္ပစ္
ထာရာႏို တို႔မွ ဦးေဆာင္စည္းရံုးခဲ့သည္။

တာတာတို႔အား ဆန္႔က်င္ေသာ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးမ်ား
၁၂၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘူရန္ဒိုင္ႏွင့္ ေနာ့ဂ္ဂိုင္း ခန္း တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ မြန္ဂိုမ်ားသည္ ဟဲလက္ခ်္၊ လက္သူးနီးယန္းႏွင့္ ပိုလန္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသတို႔အား တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးၾကသည္။ ထိုေနာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္း အလက္ဇန္းဒရား ၆ မွာ
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အျပာေရာင္ ေရြ႔လွ်ားတပ္ရင္း အား ဆန္႔က်င္ရန္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္
ျမင္ ခဲ့ေခ်။ (ေရႊ႔လွ်ား တပ္ရင္း ဆိုသည္မွာ ေျခကုပ္အတည္တက်ျဖင့္ အေျခခ်ေနျခင္း မရွိေသာ စစ္တပ္မ်ား ျဖစ္၍
ေရာက္ရာအရပ္သို႔ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာ စစ္သည္မ်ားျဖစ္သည္။)
၁၄ ရာစုတြင္ ခန္း တုခ္တမ္ယက္သည္ အျပာေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ေရြ႔လွ်ားတပ္ရင္းမ်ားကို စုေပါင္းလွ်က္ ေရႊ ေရႊ႔လွ်ား
တပ္ရင္းမ်ားဟု ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထိုတပ္ရင္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ဟန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၃၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တုခ္တမ္
ယက္က သူ၏ ေရွးဆရာ ျပည့္ရွင္ တမာလိန္းအား အာခံစစ္ဆင္ႏႊဲျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ ေရႊ႔လွ်ား တပ္ရင္းမ်ားမွာ ေဘးဒုကၡ
ႀကံဳရန္ ဆံုးျဖတ္မိျခင္း ျဖစ္ေတာ့သည္။ တမာလိန္း၏ ေရႊ႔လွ်ားတပ္ရင္းမ်ားက ရုရွား ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမမ်ားအား သိမ္းပိုက္
က်က္စားထားလွ်က္ ေရႊေရာင္ေရႊ႔လွ်ားစစ္သားတို႔၏ စီးပြားလမ္းေၾကာင္းကို ဖ်စ္ညႇစ္ တေျဖးေျဖးႏွင့္ ထိုစစ္သည္မ်ားအား
ပထုတ္လိုက္လွ်က္ နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္အား တမာလိန္း၏ တပ္မ်ားက ကာကြယ္ထားလိုက္ေလသည္။
စစ္ပြဲမ်ား ရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ တုခ္တမ္ယက္သည္ တမာလိန္း၏ ေထာက္ခံမႈကို ရေသာ ခန္းတီမူ ခြတ္လာ့ဂ္ႏွင့္ အီမား အီဒီဂု
တို႔ထံ၌ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား အပ္ႏွံလိုက္ရသည္။ နန္းက် တုခ္တမ္ယက္ ေရႊ႔လွ်ားတပ္ရင္းမ်ားအား ကာကြယ္လွ်က္

ျပန္လည္စုစည္းႏိုင္ရန္ ျပည္ရွင္မင္း ဗက္တူတာ့က္ထံတြင္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္သူးနီးယန္း၊
ရုသိန္းနီးယန္း၊ ရုရွား၊ မြန္ဂိုး၊ မိုဒါးဗီယန္း၊ ပိုးလ္ (ပိုလန္)၊ ရိုေမးနီးယန္း ႏွင့္ က်ဴတိုနစ္သူရဲေကာင္းမ်ား စုေပါင္းမိေသာ
မဟာ တပ္မႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။
၁၃၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ထိုတပ္မဟာႀကီးသည္ မုိဒါးဗီးယားမွ စတင္ခ်ီတက္လွ်က္ ေတာင္ပိုင္းသို႔ ဒင္နီယာပါ ျမစ္ေၾကာင္း
တစ္ေလွ်ာက္ လမ္းအား လံုးရွိေဒသမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ခရီမီယာ ထိ သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။ ထိုသို႔ ႀကီးမားေသာ ေအာင္
ျမင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ဗက္တူတာ့က္သည္ ပုပ္ရဟန္းမင္း၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တာတာတို႔အား ဆန္႔က်င္ေသာ ခရစ္ယာန္
သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရးႀကီး ေၾကျငာေပေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၃၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗက္တူတာ့က္၏ တပ္မ်ားႏွင့္ တာတာတို႔၏
ေရႊ႔လွ်ားတပ္ႀကီးမွာ လက္သူးနီးယားပိုင္ေျမ အတြင္း ေဗာ္စကာျမစ္၌ ထိပ္ဆိုင္တိုးခဲ့သည္။
လက္သူးနီးယား စစ္တပ္မ်ားမွာ အေျမႇာက္မ်ား၊ စစ္လက္နက္ကရိယာမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ တပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း အီဒီဂူ
၏ တပ္မ်ားအား ခုခံႏိုင္ျခင္း မရွိေခ်။ ဗက္တူတာ့က္ သည္ပင္ ေသေျပးရွင္ေျပး ေျပးခဲ့ရေတာ့သည္။ သူ႔၏ သားေတာ္
မင္းသားမ်ား ၂၀ ခန္႔ က်ဆံုးခဲ့ၿပီး အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ေအာင္ႏိုင္ေသာ တာတာမ်ားမွာ
ကီယက္ဗ္ၿမိဳ႔အား ပိတ္ဆို႔ သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳစစ္သားမ်ား၏ ေသြးမွာ ပင္လယ္ေ၀ခဲ့ရၿပီး ကီယက္ဗ္ၿမိဳ႔ခံတံတိုင္းထိ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ စစ္ပြဲ
အတြင္း တီမူး ခြတ္လာ့ဂ္မွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့၍၊ တုခ္တမ္ယက္မွာလည္း သူ႔လူတစ္ဦး၏ လုပ္ႀကံမႈကို
ခံလိုက္ရေတာ့သည္။

ေဟာ့ဆိုက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး
ေဟာ့ဆိုက္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ စစ္ဆင္ေရး ကို ေဟာ့ဆိုက္ စစ္ပြဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘိုဟီးမင္း စစ္ပြဲမ်ားဟုလည္း သိမွတ္
ၾကသည္။ ၁၄၂၀- ၁၄၃၄ တြင္ ဘိုဟီးမီးယားမွ ဂ်န္ ဟု-စ္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားအား ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေသာ ခရစ္ယာန္
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