መስከረም ወሌ (መስኪ) የሕይወት ታሪክ

መሪ | አለም አቀፍ ፖለቲካ | ለፍትሃዊ፣ ትብብር እና ደህንነቱ የተጠበቀ አለም አዳዲስ መዋቅሮችን መፍጠር |
በአለም አቀፍ ደረጃ ለውጥን ለማስፈን የተጀመሩ ተነሳሽነት | ፍላጎት: ሥር ነቀል ለውጥ | ሃርቫርድ ኮርኔል.
አንደኛ. |
ሌሎችን ለመርዳት እና በዓለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ለማድረግ ሁልጊዜ ቆርጬ ነበር።
በልጅነቴ፣ የአቢሲኒያ ኢምፓየር፣ የጥንቷ ግብፅ እና የዘመናዊ ማህበረሰቦችን የሕንፃ ግንባታ ቦታዎችን ስጎበኝ
የግለሰቦች፣ ቡድኖች እና አገሮች “ታላቅ ነገሮችን” ለማድረግ ባላቸው አቅም አነሳሳኝ። በጣም የረበሸኝ
በሰዎች ላይ የሚደርሰው ከፍተኛ ስቃይ እና ስቃይ በጣም አስገረመኝ። እኔን የሚመራኝ በጣም አፍቃሪ
ቤተሰብ እና አለምአቀፍ-ኢትዮጵያዊ-ዚምባብዌ-አሜሪካዊ ዳራ በማግኘቴ እድለኛ ነበርኩኝ። ያደግኩት
ዚምባብዌ ውስጥ አብሮ የመስራትን አስፈላጊነት በውስጣችን በጠበቀ የተሳሰረ ማህበረሰብ ውስጥ ነው።
በአድዋ ጦርነት ከጣሊያኖች ጋር ለመፋለም ወታደሮቻቸውን የላኩ እንደ ቅድመ አያቴ ያሉ የኢትዮጵያ
መሪዎችን ታሪክ እሰማ ነበር። ከተለያዩ ብሔር፣ ብሔረሰቦች እና ሃይማኖቶች የተውጣጡ ልጆች እንዴት
መሰባሰብ እንደሚችሉ የተመለከትኩበት አንድ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት ገብቻለሁ። በዓለም
ዙሪያ ያሉ የነጻነት ታጋዮችን እንደ እስራት ወይም “ድህነት” በጽናት ሲታገሉ ለኃያላን ኃይሎች ስጋት
እንደሆኑ ተደርገው በሚቆጠሩ ጉዳዮች ላይ በጣም አደንቃለሁ። ከነሱ ምሳሌ፣ መልካም አመራር እና
መስዋዕትነት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ የበለጠ ተማርኩ። በትምህርት ቤት ውስጥ ስለ ፖለቲከኞች፣
ሳይንቲስቶች፣ ሙዚቀኞች እና ሌሎችም ስንማር፣ ለታላላቅ አሳቢዎች፣ ለውጥ ፈጣሪዎች እና ቆንጆ ሰዎች
ጥልቅ አድናቆት አገኘሁ።
ከሀራሬ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት፣ ከኮርኔል ዩኒቨርሲቲ እና ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ከሃያ በላይ ሽልማቶችን
አግኝቻለሁ። አሁን ባለው ስርዓታችን እጅግ በጣም ውድቀቶች ይበልጥ ተረብሸኝ ነበር።
ባለፉት አስር አመታት፣ በአለም አቀፍ ደረጃ ለውጥን ለማምጣት ጅምር መርቻለሁ እና ፈጠርኩ። አንደኛው
ትኩረት በመደበኛ ስርዓቶች ውስጥ እና ውጭ አዳዲስ ፈጠራዎችን እና አዳዲስ የፖለቲካ አወቃቀሮችን
በማቀድ ዓለም አቀፍ ችግሮችን ለመፍታት ነበር። ሁለተኛው ትኩረት ስልቶችን መፈጸም፣ ዕቅዶችን መፍጠር
እና ተግባርን ለማስቻል ሊገኙ የሚችሉ ውጤቶችን በመተንተን ላይ ነበር። ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩበት ሦስተኛው
ትኩረት ከተመረጡ ፖለቲከኞች እና ከፍተኛ የመንግስት፣ ወታደራዊ እና የፖሊስ ኃላፊዎች ጋር መሳተፍ
(ከሌሎች ጉዳዮች መካከል) እንዲሁም በመንግስት መምሪያዎች/ሚኒስቴሮች/ ኤጀንሲዎች ውስጥ ለተወሰኑ
ጉዳዮች አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ መታገል ነው። . አራተኛው ትኩረት በበርካታ ሀገራዊ፣ ክልላዊ እና
አለም አቀፍ የፖለቲካ ድርጅቶች እና ፓርቲዎች ውስጥ መደገፍ እና መሳተፍ በቡድን መካከል ያለውን ትስስር
በመፍጠር እና ጥቂት ድርጅቶችን ለማደግ እና ድርጅቶቹ በቁርጠኝነት የሚንቀሳቀሱባቸውን ምክንያቶች
ለማስፋት በሚቻልባቸው አቅጣጫዎች ላይ በመምከር ላይ ነው። በአምስተኛው ትኩረቴ ጓዶቼን (እንደ
የመሠረታዊ ንቅናቄ አዘጋጆች፣ አክቲቪስቶች፣ እና ነጻ የሚዲያ ፕሮዲውሰሮች ያሉ) በሙያዊ እና በግሌ እና
አስደሳች ጉዳዮችን ከሚያራምዱ ግለሰቦች ጋር በመተባበር በማበረታታት ደስተኛ ነኝ። ሌሎች ላይ
ያተኮርኳቸው ነገሮች ነበሩ…
የአመራር ጥንካሬዎቼ የሚከተሉትን ያካትታሉ፡ ወሳኝ አስተሳሰብ። ራዕይ. ብልህነት። ፈጠራ። ጥሩ ባህሪ.
ጠንካራ ፈቃድ። ፍቅር። ደግነት. ስሜት. መሰጠት
የእኔ ዋና ፍላጎት በፖለቲካ፣ በርዕዮተ ዓለም፣ በሰላም፣ በጸጥታ፣ በልማት፣ በኢኮኖሚ፣ በአካባቢ፣ በማህበራዊ
ጉዳዮች፣ በትምህርት፣ በጤና እንክብካቤ፣ በፍትህ፣ በሰብአዊ መብቶች፣ በባህል፣ በአለም
አቀፍ/ክልላዊ/ሀገራዊ/አካባቢያዊ ስርዓቶች፣ ድርጅቶች እና ተቋማት ላይ ስር ነቀል ለውጥ ነው። .

በተጨማሪም ሙዚቃ, ምግብ እና ሻይ, እና ረጅም ንግግሮች እና ሳቅ አፍቃሪ.
https://www.youtube.com/user/meskeremwolle/playlists
ለመገናኘት (በሙያዊም ሆነ በግል)፣ ለመተባበር ወይም አብሮ ለመስራት ከፈለጉ እባክዎን በቀጥታ እኔን
ለማግኘት ነፃነት ይሰማዎ።
Cell, WhatsApp, Telegram: +1-607-319-6820
Cell: +251-91-208-2284
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/meskerem-meskie-wolle/
ቦታዎች: ኒው ዮርክ ሜትሮፖሊታን አካባቢ (ቻተም፣ ኒጄ)
ዋሽንግተን-ባልቲሞር ሜትሮፖሊታን አካባቢ (ፉልተን፣ ኤምዲ)
አዲስ አበባ (የካ)
ሞቅ ያለ ምኞቶች፣
መስኪ

