စဉ်ဆက်မပြတ်ပပြြောင််းလဲမှုပတွေကကြော်း
ဦ်းပဆြောင်မှုပြ်းိုငင်တည်း်
ဲ
်းလမ််း (၅) သွေယ်
--------ကိုဗစ် 19 က ကြောင့်် ကျက ြော်တဘဝမ
ို ့်
ြော တစ်ခါမမ ကြုံခဖ
့် ဖဖစ်အပျက်ကတွေ မကမ
ြော်လင့််
့် ူးတအ
့်

ဒါဆို ဖပြုံဖပင်ကဖပြောင်ူးလကရူးကတွေ

ြော လကတွေကိုဘြောက ကြောင်က
့် မြောပ ူး် ကစတတ်တြောလ။

ထြောူးတြောကတွေကိုရင်ဆင
ို က
် ရတြောပါ။
Jim Hemerling ကဖပြောတြောကကတြော့် လသဘြောဝအရအကဖပြောင်
အလတိုငူး် ကိုခိုခလိုတ့်
့်
အဖွေွဲ့အစတ်ူးကတြော်ကတြော်မျြောူးမျြောူး

ြော ကဖပြောင်ူးလမှုကတွေ အကျွ
မ်ူးတဝင်ရက ပပူးသြောူးဖဖစ်
့်

သကဘြောရတ််လဆ
ို ့် ပ
ို ါတ််။အထူးသဖဖင့်် ဖပင်ပကက ဖအြောူးကပူးလလို
ို ့် ပ်ရတ််လခ
ို ့် စြောူး

ကသြော်ဖငြောူးလတ်ူး အခိုတစ်ကကမ်အကဖပြောင်ူးအလကကတြော့် ကိုမပဏ အဖွေ
့် ွဲ့အစတ်ူးကတွေအတွေက်

တအ
့် ခါမျြုံူးမြောပါ။ ကခါင်ူးကဆြောင်ကတြော်ကတြော်မျြောူးမျြောူး

ြော တစ်ခိုခိုလိုပ်ဖိုအတွေ
က် က ြောက်
့်

အကဖခခကျတဖ့် ပြုံဖပင်ကဖပြောင်ူးလဖခင်ူးကတွေကိုလိုပ်ဖိုလ
့် ထဖဖစ်လြောတြောပါ။
့် ိုအပ်တအ

ဆူးို အထ အချ ်
် ကစြောင်ဆ
ို ူး် တတ် ကလို အ
် က်ကတွေကို အကျပ်
့် င
့် ဖွေွဲ့အစတ်ူး လို
့် ပ်ကဖ ကိုငဖ
အတတ်ူးကရြောက်ရတအ
့် ထဖဖစ်ကစတတ်ပါတ််။ အကရူးကပ အကဖခအက မျြုံူးကတွေမြောက ြော

မမကို််မမဖပြုံဖပင်ကဖပြောင်ူးလရြောမြော အဖပြုံအကဘြောကဆြောင်တ့် စတ်သကဘြောထြောူးကိုထြောူးတ

က်ထပ်ဖဖစ်ကလ့်ရတြောကကတြော့် ကခါင်ူးကဆြောင်ကတွေအက

တ်ကျကပမ့် အဖွေွဲ့အစတ်ူးတစ်ခိုလိုူးရဖပြုံ
့် ခါမြောကတြော့် အနိုတ်
့် ဖပင်ကဖပြောင်ူးလကရူးကို လိုပ်ရတအ

တြောမျြုံူးပါ။ အဒလိုလိုပ်တအ
့် ခါမြောကတြော့် အဖွေွဲ့အစတ်ူးအက

လကခဏြောကဆြောင်တစ
့် တ်ခစြောူးမှုကိုရရတတ် ကပါတ််။ အဖွေအစတ်ူးကတွေအက

မျြုံူးရလြောတတ်ပါတ််။ အြောူးအင်ချ သွေ
့် ြောူးကစတြောမျြုံူးမ

င်ူးလမှုကတွေဖပြုံလိုပ်က ရကပမ့််် လကတွေအက
ကို ပင်ပ ူး် တ််လခ
ို ့် ်တတ် ကလပါပ
ို ့် ။

အပမ
ကဖပြော
့်

ကကတြော
့်
့် အဒလိုကဖပြောင်ူးလမှုကတွေလိုပ်ရတြော

ကရတ
ိုရလဒ်ကသ
ို ြောအြောုံို စူးစိုက်
့်

့်အ ြောဂတ်မသ
့် လိုခစြောူးရတြော
ိုတ်ပ အြောူးအင်ပိုကကြောင်ူးလြောကစ

တအ
့် ကဖပြောင်ူးအလကတွေကိုဖ တ
် ူးနင
ို ဖ
် ိုအတွေ
က် Jim Hemerling က ကိုမပဏ ့်
့်
ကခါင်ူးကဆြောင်ကတွေကို အချက် ၅ ချက်အ ကဖပြုံထြောူးပါတ််။ တစ်ချက်ချင်ူးစကကတြော့်

လကတွေအကပ မြောအကဖခခဦူးစြောူးကပူး အြောုံို စိုက်စဉူးစြောဖိုတ
့် ိုက်တွေ ူး် ထြောူးပါတ််။
၁။ ရ်း်ရွေယ်ချက်ထြော်းရင ပခင််းပြင်အပခြော်းသူမျြော်းကငအြော်းကျပစြါ။ လိုပ်င ူး် လတ်ပတ်ဖို ့် ဝင်
့်
ကငွေရရဖိုကကခါင်
ူးကဆြောင်ကတွေအတွေကစ
် တ်အြောူးတက်စရြောအက ကြောင်ူးကတွေဖဖစ်နင
ို က
် သြော်လတ်ူး
့်
အဖွေွဲ့အစတ်ူး ဒါမမ

ိုတ်ကိုမပဏတွေငူး် က လအကတြော်မျြောူးမျြောူးအတွေက်ကကတြော့် အြောူးကျစရြော

ဖဖစ်ချင်မဖဖစ်မြောပါ။ အဖွေွဲ့အစတ်ူးတွေငူး် မြောလိုပ်စရြောလိုအပ်တအ
့် ကဖပြောင်ူးအလကတွေကို အဖွေွဲ့အ
စတ်ူးရကရရ
ို ဖ
် လ
ို ့် ိုအပ်ပါတ််။အကဖပြောင်ူးအလကိုပို
့် တ်ရတ်မ ူး် ချက်ကတွေ ချ
့် တ်ဆက်ထြောူးနင
ပပူး က် တအ
့် ဖွေွဲ့ ရကရရ
ို မ
် သြောလ င် မမဝ ်
့် တ်ရတ်မ ူး် ချက်ကတွေ ချ
့် တ်ဆက်ကဆြောင်ရွေက်နင
ထမ်ူးကတွေကိုစတ်ပိုငူး် ဆင
ို ရ
် ြောအြောူးကပူးနင
ို မ
် ြောဖဖစ်ပါတ််။

အတွေက်မ ကဝကပူးပါ။
၄။ စဉ်ဆက်မပြတ်ပလလြောတတ်တဲ အပလအကျင်ကငတ်း်ပဆြောက်ြါ။ အကဖပြောင်ူး
အလကတွေကိုရင်ဆင
ို ရ
် ြောမြော အဖွေွဲ့အစတ်ူးကတွေ အက

သ
ွေ ူး် မြောရတ့် လိုပ်ုံို ူး
့် တိုရ့် အဖွေ
့် ွဲ့တင

လိုပ်စဉ တစ်ချြုံွဲ့ကိုဖပြုံဖပင်ကဖပြောင်ူးလဖိုလ
့် ိုအပ်ပါတ််။ Jim Hemerling ကကတြော့်
ုံှု ကထြောင်တ
့် စ်ခိုတတ်ူးကက တစ်သမတ်တတ်ူးထြောပပူးစဉူးစြောူးတြောမျြုံူးထက် အကဖပြောင်ူး
အလအြောူးဖဖင့်် တိုူးတက်မှုကိုရြောကဖွေရ်ရမ််ဆတ
ို ့် ခ်ချက်မျြုံူးထြောူးနင
ို ဖ
် ို လ
့် ိုအပ်က
တြောပါ။

၂။ ရဲ ရဲဆ်းပြတ်ပဆြောင်ရွေက်ြါ။ ကိုမပဏအကတြော်မျြောူးမျြောူးမြော အကဖပြောင်ူးအလလဆ
ို ့် လ
ို ိုက်
တြော လ
စပ်ပပူးဖမင် ကပါတ််။
့် အင်အြောူးကလ ြောခ
့် ျတြော အလိုပ်ဖဖြုံတ်တြောကတွေ ဆက်
့်
အဖွေွဲ့အစတ်ူးအက

လ
ို က
် ပမ့် ရတ်ရွေ််ချက်
့် အကရအတွေက်ကလ ြောခ
့် ျဖိုလ
့် ိုအပ်တြောဖဖစ်နင

အသစ်ကတွေချမတ်ပပူး လိုပ်င ူး် စဉအသစ်ကတွေတိုူးချွဲ့ကဆြောင်ရွေက်တြောကိုပိုပပူးလိုပ်သင်တ
့် ့်
အခါလတ်ူးရနင
ို ပ
် ါတ််။ အကဖပြောင်ူးအလကိုအခွေငက
့်် ကြောင်ူး်ပပူးကိုမဏ
ပ ရလို
့် ပ်င ူး် ကဆြောင်

ရွေ က်မှုပိုသဏ္ဍ က
် တွေကိုပါကဖပြောင်ူးလကြော ကခါင်ူးကဆြောင်ဖပြုံစပ
ို ျြုံူးကထြောင်ကရူးမြော ရင်ူးနူးဖမြုံတ်န
မှုကတွေလိုပ်ဖို ဖဖစ်
့် ပါတ််။
၃။ လူပတွေပအြောင်ပမင်ြငလငအြ် တြောပတွေကပြ်း်
င
စွေကပ
် ြ်းြါ။ ဘ််လိုဖပြုံဖပင်ကဖပြောင်ူးလမှု
မျြုံူးမဆို မတတအ
့် ရတ်အချင်ူး တ်ူးလမ်ူး ့်တတ်ကျွမ်ူးမှုကတွေလိုအပ်ပါတ််။ ရထြောူး

သထြောူးပပူး တ်ူးလမ်ူးကတွေ သင်တ ူး် ကတွေကိုမသကသူးတဝ
့် ထ
် မ်ူးကတွေ ပိုပပူးကအြောင်ဖမင် နင
ို ဖ
် ို ့်
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၅။ အြော်းလ်းကငလွှမ််းပခြုံတလမ်
ဲ
်းညွှည်မှုပြ်းိုငင်တပခါင်
ဲ
်းပဆြောင်မှုမျငြုံ်းပြစ်ပစြါ။ ကခါင်ူးကဆြောင်
တစ်က်ြောက်အက

ကမ
် ိုအကရြောက်သြောွေ ူးနင
ို တ
် ့် လမ်ူးက ကြောင်ူးလ
့် ြော်မ ူး် ချက်ရပပူး လိုရြောပ ူး် တိုငက

ရထြောူးရမြောပါ။ တကျတရ
့် လဒ်ကတွေရရဖိုအတွေ
က် တြောဝ ်
် တြောဝ ခ
် မှုကို ကတြောင်ူးဆန
ို င
ို ဖ
် ိုလ
့်
့်
လိုပါတ််။ ဒလိုကခါင်ူးကဆြောင်မှုမျြုံူးကပူးဖိုအအတွေ
က် လကိုပဓြော ထြောူးစဉူးစြောူးရမြောပါ။ မမ
့်
ဝ ထ
် မ်ူးကတွေက တဖပ
ို ့် မ
် ှုကတွေ အ ကဖပြုံတြောကတွေလိုပ်နင
ို ဖ
် ိုအတွေ
က်အခွေငအ
့်် လမ်ူးကတွေကိုလတ်ူး
့်
ဖ တ
် ူးကပူးဖိုအကရူးကက
ူးပါတ််။
့်
လကိုအကဖခခထြောူးစဉူးစြောူးရင်ကတြော့် ကဖပြောင်ူးလမှုကတွေဖပြုံလိုပ်တြောမြော ကမြောပ ူး် စရြောမလိုပါဘူးလို ့်
Jim Hemerling က ြောက်ဆူးို စကြောူးဆထ
ို ြောူးပါတ််။
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မရင်ူး TED Talk videoclip ကို ကအြောက်ပါလင်ခ
့် ှု နင
ို ပ
် ါတ််။
့် ်မြော ကတ်ုံ
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