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Bettina Kattermann ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုနစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားသူ
အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္ Bettina Kattermann အား သတိရေစရန္ျဖစ္သည္။
သူမသည္ ျမန္မာနိူင္ငံအတြင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းကူညီခ်င္သည္။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုျခင္း အလို.ငွာ သူမသည္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ
ပညာသင္စရိတ္ မတတ္စြမ္းနိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ.ရွိ
Mahidol University တြင္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားနိုင္ရန္အတြက္
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ခ်ီးျမွင့္ရန္ ဆႏၵရွိသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ Bettina
Kattermann ၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အလိုဆနၵနွင့္အညီ
ဖြံ.ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ လူသားမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ
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ကူညီအားကိုးနိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ရန္အတြက္
ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိသည္။

Bettinna Kattermann သည္ ဘယ္သူပါလဲ။ (၁၉၆၃ – ၂၀၁၂)
Bettina Kattermann သည္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာ
အႀကိမ္ႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ ခႏၵာကိုယ္အတြင္းပိုင္းနွင့္အဓိကဆိုင္ေသာ
အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ အမ်ဳိးသမီးဆရာဝန္တစ္ဦးအျဖစ္
Myanmar (စစ္ေတြ) ၊ Ukraine (Kiev) ၊ DR Congo (Kabalo) ၊ Chine (Shenyang) ၊
Yemen (Sana'a) နွင့္ Caribbean (Turks- နွင့္ Caisos Islands)
စသည့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၈ မွ
၂၀၀၁ ခုနစ္အထိ ျမန္မာနုိင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ.မွ Doctors Without Borders
အဖြဲ.အစည္းအတြက္ တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ အလုပ္သည္
သူမကို ေပ်ာ္ရွြင္နွစ္သက္ေစခဲ့ဲပါသည္။ ထိုအသင္းအဖြ.ဲ တြင္ သူမသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား
အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
သူမ၏ ညီမက „ Bettina Kattermann ဟာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရ.ဲ သိမ္ေမြ.ၿပီး
ယဥ္ေက်းတဲ့ စရိုက္ကို အထင္ႀကီးေလးစားတဲ့သူပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြရ.ဲ အဲ့ဒီ
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ.တဲ့စရိုက္ဟာ သူမကိုယ္တိုင္ရ.ဲ
ထိန္းထိန္းသိမ္းသိ္မ္းနဲ. ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ၿပီး လိမၼာပါးနပ္တ့ဲ စရိုက္န.ဲ လိုက္ဖက္ညီပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ သူမဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရ.ဲ နိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေဝဖန္ခ်က္ဆန္ဆန္
အကဲခတ္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အစပ်ဳိးေနတဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တင္းမာမွု.ေတြကိုၾကည့္ၿပီး
စိုးရိမ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူမကိုယ္တိုင္က ဘာသာတရားကိုင္းရူွိင္းသူတစ္ေယာက္
မဟုတ္ေပမယ့္ သူမမွာ တျခားသူေတြရ.ဲ ဘာသာေရးနဲ.ဆိုင္တ့ဲ ရိုးရာအစြဲေတြကို
အရမ္းေလးစားတဲ့စိတ္ ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္ " ဟု ေျပာပါသည္။
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ေဖာင္ေဒးရွင္းနွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ဆိုင္ရာ
အဖြဲ.အစည္း
ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ အစမတည္ေငြ ယူရို ၂၀၀၀၀၀ ရွိပါသည္။ ၎ မတည္ေငြသည္
Bettina Kattermann ၏ အေမြအနွစ္မွ အားစိုက္မတည္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နွစ္နွစ္
ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ယူရို ၁၈၀၀၀ ခန္. ကုန္က်မည္ဟု
ခန္.မွန္းထားပါသည္။ ပထမဦးဆံုးေသာ ပညာသင္ေထာင္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုနစ္ မတ္လ/
ဧပရယ္လတြင္ စတင္ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို
ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန့ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာနိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ.ရိွ
Mr. Sabino
MyanKAAD
sabinolay@gmail.com
ထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ၾကပါသည္။
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေစရန္နွင့္ တိုးျမွင့္ေစျခင္း
အလို.ငွာ အလွဴရွင္မ်ားအား လွိဳက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္၏ လက္ေတြ.က်ေသာ
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို Katholischer Akademischer Austauschdienst (KAAD) မွ
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Bettina Kattermann ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္
ဘာသာေရးအသင္းအဖြ.ဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚတြင္ မမွီခိုေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို.နွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္ပါသည္။
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္၏ ဘ႑ာေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းကို
Asienhaus ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Bettina
Kattermann ေဖာင္ေဒးရွင္းကို လူႀကီးမင္းသံုးဦးမွ ဦးေဆာင္တာဝန္ယူသြားမည္။
၎တို.သံုးဦးမွာ Dr. Vera Kattermann (Berlin) ၊ Dr. Regina Rossmann-Schenk
(Berlin) နွင့္ Dr. Klaus Fritsche (Cologne/Essen) တို. ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ရန္
Bettina Kattermann ၏ အေၾကာင္းနွင့္ Bettina Kattermann ေဖာင္ေဒးရွင္း၏
အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္စာမ်က္နွာ www.bettinakattermann-stiftung.de ေပၚတြင္ ရွာေဖြေတြ.ရိွနိုင္ပါသည္။
၎အင္တာနက္စာမ်က္နွာေပၚတြင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္နွင့္
ဘ႑ာေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ေတြ.ရွိနိုင္ပါသည္။
အင္တာနက္စာမ်က္နွာ www.kaad.de ေပၚတြင္ KAAD ၏ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို
တင္ျပထားပါသည္။
အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းကို Dr. Klaus Fritsche ၊
klaus.fritsche@asienhaus.de ဖုန္း ၀၂၂၁ ၇၁၆၁၂၁ ၁၁ ထံတြင္
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။
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Asienhaus ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အေၾကာင္း
Asienhaus ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ လူ.အခြင့္အေရး အေကာင္အထည္ေပၚလာေစေရး ၊
လူမွု.ေရးနွင့္နိုင္ငံေရး ျမွင့္တင္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး ၊ လူမွု.ေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ
တရားမွ်တမွု. နွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး တို.တြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးနွင့္ စီးပြားေရးဘက္မွ
လူမွု.ေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ ၊
လူ.အခြင့္အေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ စသည့္ အေျခခံက်ေသာ စံနွုန္းမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေပးေသာ ေဖာင္ေဒးရွင္းျဖစ္ပါသည္။
အသင္းအဖြ.ဲ ကို Asienေဖာင္ေဒးရွင္း အမည္ျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုနစ္တြင္ စတင္ဖြ.ဲ စည္း
တည္ေထာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ၎ေဖာင္ေဒးရွင္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ Prof. Dr. Günter
Freudenberg နွင့္ အာရွနိုငင
္ ံမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ အျခားေသာ
အသင္းအဖြ.ဲ မ်ားသည္ ၁၉၉၅ ခုနစ္တြင္ Essen ၿမိဳ.ရွိ Asienhaus တြင္
အတူတကြေပါင္းစည္းခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ Asienhaus သည္
Cologne ၿမိဳ.သို. ေရြွ.ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။

www.asienhaus.de
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