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ဘာအတြက္ Bettina Kattermann ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲပါလဲ။ Vera 

Kattermann မွ ေျပာျပေသာ  Bettina Kattermann (၁၉၆၃ – ၂၀၁၂) ၏ 

အေၾကာင္း 

 Bettina Kattermann သည္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ 

အႀကိမ္ႀကိမ္   တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ 

ခႏၵာကုိယ္အတြင္းပုိင္းနွင့္အဓိကဆုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္တစ္ဦး 

ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ 

အလုိဆနၵနွင့္အညီ ဖြံ.ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားအတြင္းရိွ လူသားမ်ားသည္ 

မိမိကုိယ္မိမိ ကူညီအားကုိးနုိင္သူမ်ား ျဖစ္လာနုိင္ရန္နွင့္ လူသားအခ်ငိးခ်င္း 

လက္ဆင့္ကမ္းကူညီနိုင္ရန္အလုိ ့ငွါ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွ 

ေဆးေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဤပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး 

အစီအစဥ္အား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

Bettina သည္ သူမငယ္စဥ္က ဂီတပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ေသာ္လည္း 

အေျခခံပညာေရး အထက္တန္းစာေမးပြဲအၿပီးတြင္ ေဆးတကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ၾကားရန္ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲသည္။ သူမသည္ တကၠသုိလ္တက္ေနစဥ္အတြင္း ေဝးလံေသာ နုိင္ငံမ်ား၏ 

စြဲေဆာင္မွဳ ့ရွိျခင္းကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ၿပီး ဆယ္စုနွစ္မ်ားအတြင္း India ၊ China ၊ Russia နွင့္ Latin America 

နိုင္ငံမ်ားသုိ ့ ခရီးသြားခဲ့သည္။ ထုိခရီးစဥ္မ်ားအတြင္းမွ ခရီးအခ်ိဳ ့သည္ လေပါင္းမ်ားစြာအထိ 

ၾကာရွည္ပါသည္။ သူမသည္ ေဆးပညာအဓိကျဖင့္ တကၠသုိလ္ဘြဲ ့ရအၿပီးတြင္ ျပည္ပနိုင္ငံ၌ 

ဆရာဝန္တစ္ဦးအျဖစ္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ ့ ျပည္ပနိုင္ငံ၌ 

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ သူမရဲ ့ ဝါဒနာႀကီးေသာ ခရီးသြားလာျခင္း၏ ယုတၱိတန္ေသာ 

အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

သူမသည္ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္တစ္ဦးအျဖစ္ Myanmar (စစ္ေတြ) ၊ Ukraine (Kiev) ၊ DR Congo (Kabalo) 

၊ Chine (Shenyang) ၊ Yemen (Sana'a) နွင့္ Caribbean (Turks- နွင့္ Caisos Islands) စသည့္ 

ျပည္ပနုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္တာဝန္ (ထုိအလုပ္တာဝန္အခ်ိဳ ့မွ Doctors Without Borders အဖြဲ ့အစည္း 

နွင့္ Free Agencies တို ့၌လည္း) ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

Bettina သည္ စိတ္အားထက္သန္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ သူမသည္ 

အျခားဘာသာစကားမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စား၍ သင္ယူရာတြင္ ပါရမီရွိသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ထုိက့ဲသို ့ 
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အျခားဘာသာစကားအသိအျမင္ရိွျခင္းနွင့္ အျခားဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူမကုိ 

ေအာင္ျမင္ေပါက္ေျမာက္ေစတာက သူမသည္ သူမ၏လူနာမ်ားနွင့္ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ 

စကားေျပာနိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ က်မ(Vera Kattermann)၏ ညီမသည္ ကိစၥအမ်ားစုတြင္ 

သူမျပဳလုပ္ေနေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေစ တည္ၾကည္ေလးနက္ေသာ အာရုံစူးစုိက္မွဳ ့ရွိသူ 

တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ သူမကုိယ္တိုင္က နာက်င္ျခင္းနွင့္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမွဳ ့ကုိ အေတြ ့အၾကံဳရွိသူ 

တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ သူမသည္ သူမ၏ လူနာမ်ားကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာ၍ အာရုံစူးစုိက္နားေထာင္တတ္ၿပီး 

တာဝန္ယူတတ္သူ ျဖစ္သည္။ သူမသည္ အသင္းအဖြဲ ့နွင့္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းကုိ အလြန္နွစ္သက္သူ 

ျဖစ္ပါသည္။  Bettinaတြင္ ေမာက္မာခက္ထန္ျခင္းမရိွေသာ လူအမ်ားနွင့္ ပူတြဲလုပ္ကုိင္ျခင္းရိွေသာ 

ပင္ကုိစရုိက္ ရိွသည္။ သူမသည္ သူမ၏ ေျခာက္ကပ္၍ ေထ့ေငါ ့ေသာ ဟာသဥာဏ္ကုိလည္း ျပတတ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၁ ခုနစ္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ.မွ Doctors Without Borders 

အဖြဲ.အစည္းအတြက္ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေပးခ့ဲေသာ အလုပ္သည္ သူမကို 

ေပ်ာ္ရွြင္နွစ္သက္ေစခဲ့ပဲါသည္။  ထုိအသင္းအဖြဲ.တြင္ သူမသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ 

ငွက္ဖ်ားေရာဂါ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ သူမ၏ 

ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳျခင္းမ်ားကုိ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သြား၍ လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ 

ထုိခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျခင္ေထာင္ျဖန္ ့ေဝျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အခ်ိဳ ့ခရီးစဥ္မ်ားသည္ 

ေလွျဖင့္သာ သြားလာ၍ရေသာ ေရေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

Bettina သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ သိမ္ေမြ.ၿပီး ယဥ္ေက်းေသာ စရုိက္ကို အထင္ႀကီးေလးစားသူ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ထုိကဲ့သုိ ့ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ.ေသာစရုိက္သည္ သူမ၏ ထိန္းထိန္းသိမ္းသ္ိမ္းနွင့္ 

ေရာင့္ရတဲင္းတိမ္ၿပီး လိမၼာပါးနပ္ေသာ စရုိက္နွင့္ လုိက္ဖက္ညီေစသည္။   ၎အျပင္ သူမသည္ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ ေဝဖန္ခ်က္ဆန္ဆန္ အကဲခတ္ေလ့လာသည္။ Bettina သည္ 

အစပ်ဳိးေနေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ တင္းမာမွဳ ့ မ်ားကုိၾကည့္၍ စုိးရိမ္ေနခဲ့ပါသည္။ သူမကုိယ္တုိင္က 

ဘာသာတရားကုိင္းရိွူင္းသူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူမတြင္ တျခားသူမ်ား၏ 

ဘာသာေရးနွင့္ဆုိင္ေသာ ရုိးရာအစြဲမ်ားကုိ အလြန္ေလးစားေသာစိတ္ ရိွသူျဖစ္ပါသည္။ 

Bettina သည္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွ နည္းပညာပုိင္းနွင့္ဆုိင္ေသာ ျမင့္မားေသာ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္မွဳ ့  နွင့္ 

ဖြံ ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားအတြင္းမွ ခ်ိဳ ့တဲ့ေခါင္းပါးေသာ ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမွဳ ့တုိ ့၏ ဧရာမကြာျခားမွဳ ့ 

အေပၚတြင္ မၾကာခဏ စိတ္ရွဳတ္ေထြးသူ ျဖစ္ပါသည္။ Bettina ၏ ညီမ(Vera Kattermann)သည္ " 

Bettina သည္ သူမ၏ ေငြေၾကးမ်ားကုိ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ေဆးေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအား 

ေထာက္ပံ့မွဳ ့အတြက္ လုိလားစြာ အသုံးျပဴခ်င္သည္ ” 

ကုိ ယုံၾကည္ပါသည္။ 

Vera Kattermann 

ဘာလင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃ 

 


