သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
ရက္စြဲ။ ။ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၄။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား
တပ္ဆင္
ရန္ကုန္။

။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏

သက္တမ္းအရင့္ဆံုး

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ေသာ

ဗတၱိဇံဆရာ

ရွင္ေယာဟန္၏ အာေမးနီးယန္းတမန္ေတာ္မ်ားဘုရားေက်ာင္းတြင္ အထိမ္းအမွတ္အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားကို
ယေန႔ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္ရွိ အဆိုပါဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ကမၺည္းျပား တပ္
ဆင္ျခင္း အခမ္းအနားကို အာရွအေရွ႕ဖ်ားေဒသခရီးစဥ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေန
ေသာ အာေမးနီးယန္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး Karekin II လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အလယ္ေခတ္ေဂါသစ္လက္ရာဟန္ကို ေဒသရာသီဥတုႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္
လက္ရာျဖင့္

တစ္မူထူးျခားလွသည့္

အာေမးနီးယန္းတမန္ေတာ္မ်ား

ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဗိသုကာ

ဘုရားေက်ာင္းသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္

သက္တမ္းအရင့္ဆံုးက်န္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းျဖစ္သည္။ အဓိကဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ စည္ပင္
ဝေျပာစျပဳလာသည့္ ၁၈ ရာစုတြင္ အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး
ပထမဆံုးေသာ အာေမးနီးယန္းဘုရားေက်ာင္းကို ၁၇၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂရီဂိုရီအဗါ့စ္က ျမစ္အနီးတြင္ တည္
ေဆာက္ခဲ့ရာ ထိုအေဆာက္အအံု၏ သစ္သားအမိုးခၽြန္ကို အေဝးကပင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။
အဂၤလိပ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္အၿပီး ၁၈၅၂ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို က်ားကြက္ပံုစံ ၿမိဳ႕ကြက္
ခ်ကာ ေခတ္မီၿမိဳ႕ေတာ္သစ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ဘာသာေရး အေဆာက္အအံုမ်ား
နည္းတူ

အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္

ကုန္သည္လမ္းႏွင့္

စပါ့ခ္လမ္း

(လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္

ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္) ေထာင့္တြင္ ေျမေနရာတစ္ခုကို အခမဲ့ခ်ထားေပးခဲ့သည္။
၎တို႔၏ ဒုတိယေျမာက္ဘုရားေက်ာင္းကို ဗတၱိဇံဆရာရွင္ေယာဟန္ဟုအမည္ေပးခဲ့ၿပီး ၁၈၆၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ
၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
အဆိုပါဘုရားေက်ာင္းတြင္

အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပသမိုင္းေၾကာင္းတြင္

အေရးပါခဲ့ေသာအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ
အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (YHT) က လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စီမခ
ံ ်က္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္

သည္။ ယခုကဲ့သို႔ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားမ်ား တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏သမိုင္းေၾကာင္းကို အသက္
အရြယ္မေရြး နယ္ပယ္စံုမွ ျပည္သူမ်ားေလ့လာႏိုင္မည္ဟု အဖြဲ႕က ယံုၾကည္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦး
က “ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြကို အထိမ္းအမွတ္ ကမၺည္းျပား
တပ္ဆင္ဖို႔ရွိတဲ့အနက္ အာေမးနီးယန္းဘုရားေက်ာင္းကို ပထမဆံုးတပ္ဆင္ျဖစ္တာပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သမိုင္းဝင္
ၿမိဳ႕လယ္မွာရွိတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုအေဆာက္အအံုေတြ အတူတကြတည္ရွိေနတာမ်ိဳး ကမာၻေပၚက တျခားေနရာ
ေတြမွာ မေတြ႕ႏုိင္သေလာက္ပါပဲ။ အဲဒီအခ်က္က ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္တင္မဟုတ္ဘဲ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္အျဖစ္ပါ
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမယ့္ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆံုးအျပာေရာင္ကမၺည္းျပားကို ၾသဂုတ္လက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ
ေျမာက္ ကမၺည္းျပားကို လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ဧရာဝတီဘဏ္႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ လာမည့္
ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း ကမၺည္းျပားမ်ား ထပ္မံတပ္ဆင္မည္ျဖစ္သည္။
အာေမးနီးယန္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး Karekin II က ၎၏ ခရီးစဥ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို
လာေရာက္ခြင့္ရသည့္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေၾကာင္း ယခု အခမ္းအနားမတုိင္မီတြင္
ေျပာၾကားသည္။
“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဘုရားေက်ာင္းတည္ေဆာက္ၿပီး အာေမးနီးယန္းယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ရဲ႕ အမွတ္
လကၡဏာေတြ

ထာဝရတည္ရွိႏုိင္ေရး

ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတဲ့

အာေမးနီးယန္းလူမ်ိဳးေတြကို

ကယ္တင္ေဆာင္မဖို႔

ဆုေတာင္းပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ဘိုးဘြားေတြလိုပဲ ဘုရားေက်ာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ဆက္
လက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီး အခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငမ
ံ ွာ အနည္းငယ္ပဲ က်န္ရွိေတာ့တဲ့ အာေမးနီးယန္း
လူမ်ဳိးေတြအတြက္လည္း အဖဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။”
“ျမန္မာႏုိင္ငံကိုေရာက္ရွိေနတုန္းအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သမိုင္းအထိမ္းအမွတ္အေဆာက္အအံုတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔
အာေမးနီးယန္းဘုရားေက်ာင္း

အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္း

အခမ္းအနားကို

တက္ေရာက္ခြင့္ရတဲ့

အတြက္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအား
ထုတ္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ရဲ႕မြန္ျမတ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလည္း ေအာင္ျမင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္
ေကာင္းေတာင္းပါတယ္” ဟု ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးက ေျပာသည္။
အဆိုပါကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ရွိ သမိုင္းဝင္ေနရာ
မ်ားအား ေလ့လာျခင္း၊ ကမၺည္းျပားမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ျခင္းတို႔အတြက္ Royal Philips က
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅,၀၀၀ ကိုေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ Yangon
Heritage Trust-YHT သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ားအား ျခံဳငံုၿပီးစီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္တက်
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုအားေပးသည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဟန္ခ်က္
ညီညီ ေပါင္းစည္းႏုိင္ပါက ရန္ကုန္သည္ အာရွတြင္ အလွပဆံုးႏွင့္ ေနခ်င့္စဖြယ္အေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕
ျဖစ္လာမည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕အေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ
တြင္ ကူညီျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူကို
အသိပညာေပးျခင္းမ်ားစသည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးထပ္မံသိရွိလိုပါကဆက္သြယ္ရန္
ေရႊယင္းမာဦး
အႀကီးတန္းျပန္ၾကားေရးအရာရွိ
ရံုးဖုန္း ၉၅၁ ၂၄၀၅၄၄
မိုဘိုင္း ၉၅၉ ၇၃၀၅ ၅၁၈၇
အီးေမးလ္ info@yangonheritagetrust.org
www.yangonheritagetrust.org
https://www.facebook.com/theyangonheritagetrust
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