ኢማራት እንደ ተለመደው ሁሉ በማንኛውም ነገር ቀዳሚ መሪ ናት። ከሦስት ዓመታት ጀምሮ በየ ዓመቱ አዳዲስ ስሞችን
በማመንጨትና በማፍለቅ ጥረቷን ቀጥላለች። የ2018 (ዓ.ል) ዓመትም የዛይድን ስም አንግቦ መጥቷል። በዚህ መልኩም
የሸይኽ ዛይድን መቶኛ የልደት ቀን በማሰብ የርሳቸውን በጎነትና እጹብ ድንቅ ስብእና አጉልቶ በማውጣት የተለያዩ
የመንግስትና የግል ድርጅቶች፤ ፈልቀው የቀረቡ ሃሳቦችን በሥራ ላይ ለማዋልና ለመተግበር በልዩ ተነሳሽነት ጀምረዋል።
ዛይድ... ጽኑ ማንነትንና ዘመናዊነትን በአንድ ላይ የተጎናጸፈችን ልዩና ብርቅዬ አገር (ኢማራትን) ገንብቷል።
የዘላለማዊ ሰብኣዊነት ከፍተኛ ውጤቶች ባለቤት ነው። ንድፈ ሃሳቦችን የሚያቀርብና አመርቂ ውጤቶችን
የሚያስመዘግብ ብልህ ነው። አገር ወዳድና ለወገኖቹ ሟች የመሆን ልዩ ተምሳሌት ነው። በበለጸጉ አገራቶች የረቀቀ
መለኪያ መሠረት ኢማራትን በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ሰዎች ከሁሉም አቅጣጫ ፊታቸውን ወደርሷ እንዲያዞሩና
እንዲመጡ ልዩና አመርቂ ታሪክን የጻፈ ታላቅ ነው። በዚህ ብቻም አልቆመም ትውልዶች ብርሃኑን ለኩሰው
ይጠቀሙበታል። የእድገትና የብልጽግናን ጉዞም ያራምዱበታል። በአገር ውስጥና በዓለም ዙሪያም የኢማራት ስም በክፉ
እንዳይነሳም ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርጓል።
ዛይድ... ኢማራት ከተመሠረተች ጀምሮ በክልሉ በሚገኙ ቀጠናዎችና በዓለም ዙሪያ ደረጃ የበጎነትና የልግስና ጨፌ
ውስጥ የአንድ አባትና የአንድ እናት ልጆችና ሌሎች ጓደኞችም እንዲጠለሉባት አድርጓል። የኢማራት ስስት የማያውቅ
የችሮታ እጆቿም በመላው ዓለም ለሚገኙ ድሆችና ችግረኞች፤ የሐይማኖት፣ የዘርና የቀለም ልዩነቶችን ሳታደርግ
ልግስናዋን እንድታቀርብ ወስኗል። በተጨማሪም በዓለም በተለያዩ አገራቶች የልማት ፕሮጀክቶችን ገንብቷል። በዚህ
ምክንያትም የመቻቻልና የሰብዓዊ ልግስና ባለቤት ልዩ አርኣያ፣ የመሠረታዊ ስብእናዎችና የሰብኣዊ ስነ-ምግባር ትምህርት
ቤትም ሆኗል። ዛሬም ኢማራት በሰብኣዊ ስብእና ከዓለም ቀዳሚ ቦታን ተጎናጽፋለች። ይህን ውድ ዋጋ ያለውን ስብእና
በትውልዶች ውስጥ ዝንተ ዓለም ለመጠበቅና በሥራ ላይ ማዋል የአስተዳዳሮቹ ጽኑ እምነት ነው።
ይኸው ዛሬም የዛይድ ልጆች ዓለም አቀፋዊ ልቅናቸውን ሊቀጥሉበት ጽናትና እርግጠኝነት የተሞላ እርምጃዎቻቸውን
ቀጥለውበታል። በዓለም የሚገኙ የተለያዩ ዓለም አቀፋዊ የውድድር መድረኮችን በአንደኝነት በመምራት ላይ ይገኛሉ።
ኢማራት... ወንጀልን በመጻረርና በመዋጋት፣ ዜጎቿ በአስተዳዳሪዎቹ ላይ ያላቸው እምነትና ጽናት፣ በመንገዶች ጥራትና
በመንግስት የአቅርቦት ብቃት አንደኝነቷን አረጋግጣለች። እንዲሁም ተቻችሎ በአብሮነትነት የመኖርን መለኪያ ከዓለም
ሦስተኛ ደረጃን ይዛለች። የደስተኛ ማህበረሰብ መለኪያ፣ በዘመናዊ የትምህርት አሰጣጥ፣ በሰው ሃይል ልማት፣ በጉዞና
በጉብኝት፣ በፓስፖርት ጥንካሬ የደረጃ መለኪያዎችም ከዓረብ አገራቶች ውስጥ አንደኛውን ቦታ ተጎናጽፋለች። ዓለም
አቀፋዊ የግኝት ፈጣራዎችና በኢኮኖሚያዊ ክንውኖችም ሁለተኛውን ቦታ ይዛለች። ማህበረሰቡ የእረፍትና የእርጋታ
ስሜት በማግኘትም አራተኛውን ቦታ ተጎናጽፋለች። በተጨማሪም በአካባቢው ካሉ አገራቶች ውስጥ ስፍር ቁጥር
የሌላቸውን ቅይጥ ኢኮኖሚዎችን ከሚያራምዱትም አንዷ ሆናለች።
ታሪክ በዓለም አቀፍ ማህደር ውስጥ የዛይድን እጹብ ድንቅ ውርስ በወርቅ ውሃ በተጻፉ ፊደላቶች ዘግቧል። ይህ
የሆነበት ምክንያት በቀጠናው የሚገኙ አገራቶች ነዋሪዎች... ጥበበኝነቱን፣ ወደር የሌለው አስተዳዳሪነቱንና ከፍተኛ
ውጤቶቹን በማየት ልዩ አክብሮትን ስለለገሱት፣ እንዲሁም ዘመናዊ መሪና ልዩ ማንነትን የተጎናጸፈ ሰው ስለሆነም
ጭምር ነው።
በመጨረሻም... ከሸይኽ ኸሊይፋ ንግግሮች ውስጥ አንዱን በማቅረብ ይህን ጽሑፍ እደመድማለሁ። “ሌሎች በተለያዩ
አመርቂ ውጤቶች ሲፎክሩ እኛ ግን የዛይድ ልጆች በመሆናችን እንፎክራለን!” የወላጃችን የዛይድን ራእይ በማሳካትና
ለመሪዎቻችን ያለንን አብሮነት በማደስ፣ ቀዳሚ መሪነትንና ልግስናንም በቀጣይነት እንድንሠራ በአንድ ላይ እንነሳ።

