İslam İnkılabı Rehberi deprem bölgelerini ziyaret etti - 20 /Nov/ 2017
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün sabah saatlerinde (Pazartesi) İran'ın batısında yer alan
Kirmanşah eyaletine beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kirmanşah ziyaretinde ilk önce depremi en şiddetli şekilde hisseden Serpool-e Zehab deprem bölgesinde
incelemelerde bulunan İslam İnkılabı rehberi daha sonra bu bölgede kendini ziyaret için toplanan depremzedelere
hitaben bir konuşma yaptı.
Ayetullah Hamanei konuşmasında, "Bu tür büyük acı ve musibet koşullarında değil, mutlu ve iyi günlerinizde ve
hayatınızın mutlu anlarında siz şevkatli ve sadık insanların kentine gelmeyi çok isterdim." açıklamasında bulundu.
İslam inkılabı Rehberi yetkililerin deprem bölgelerindeki çalışmalarını daha da artırmaları ve mevcut faaliyet düzeyi
ile yetinmemeleri gerektiğini bildirdi.
Deprem bölgelerine yakından incelemede bulunmak ve olayın mağdurlarını teselli etmek için Kirmanşah eyaletini
ziyaret eden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Ben sizlerin gamlı ve dertli yüreklerinizle tek
tek aynı acıyı paylaşıyorum. Daha iyi bir koşulda sizlerle görüşmeyi arzu ediyordum" ifadelerinde bulundu.
Yetkililerin deprem bölgelerinde gösterdikleri faaliyetlerle parladıklarını, depremin ilk anından itibaren şehirlerde
ordu güçleri ve köylerde ise devrim muhafızlarının depremzedelerin yardımına koştuklarını, felaketzedeleri enkaz
altından kurtarma çalışmalarında bulunduklarını belirten İslam İnkılabı Rehberi ama bunca çalışmaların kendisini
tatmin etmediğini ve muhtelif birimlerin yetkililerinin kendi gayret ve çalışmalarını daha da artırmaları gerektiğini
bildirdi.
Ayetullah Hamanei sözlerini şöyle sürdürdü: Bu bölgede yaşayan insanlar ilk kez böylesi olaylarla
karşılaşmamaktadır. Ben Kutsal Savunma Dönemi'nde de sizin aranızdaydım. Sizler ise o günlerde güçlü şekilde
dimdik durabileceğinizi ispatladınız; şimdi de bunu tekrarlayınız. Pehlivan insanlar direnerek olaylara galip gelir.
Bölgede meydana gelen deprem sonucu 500'e yakın kişinin yaşamını yitirmesini büyük bir felaket olarak
değerlendiren İslam İnkılabı Rehberi, "Ancak tüm İran halkının nasıl kendini Kirmanşah olarak gördüğüne bakınız.
Halkımız Kirmaşah'a borçlu olduğu kanaatindedir; bu yüzden de kendi imkanlarına göre katkıda bulunmaları sonucu
büyük bir yardım hacmi oluşmuştur" beyanatında bulundu.
Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ilaveten şöyle dedi: Yetkililerimiz görev yaptıkları alanlarda yapabilecekleri kadar
çaba sarf etti ve eğer onların uğraşları olmasaydı katiyen daha büyük sorunlarla yüzleşecektik, fakat bunlar bana
göre yine yeterli değil. İnşallah Kirmanşah halkını daha iyi günler bekliyor. İnşallah tüm bölgenin yeniden inşa
edildiği vakit Allah bize burayı yeniden ziyaret etme fırsatı verir.
Ayetullah Hamanei bu felaketin İran halkını harekete geçirdiğini ve tüm yurtta halk kitlelerinin yüreklerinin
Kirmanşah'ta olduğunu belirtti.
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