انسانهای بزرگ و دالور در مقابل حوادث میایستند
و آن حوادث را مغلوب ارادهی خود میکنند ،بنابراین
اگرچه زلزله ،بال و مصیبت بزرگی است که با ویرانی،
کند اما همین زلزله در اثر
زده می
همه را داغدار و مصیبت
ایستادگی مردم و تالش آنان برای تجدید حیات و آبادانی و
تواند به یک نعمت تبدیل شود.
عمران ،می

سرمقاله

مقام معظم رهبري در ديدار با مردم زلزله زده كرمانشاه

مردم سنگ تمام گذاشتند
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زلزله كرمانشاه ،حادثه تلخي بود كه نه فقط منطقه دالورخيز غرب كشور ،كه دلهاي همه مردم ايران را تكان داد؛ غم و درد بر دل
مردمان نشاند و همه م ّلت را داغدار كرد.
اش به كشور
مردم قهرمان غرب كشورمان بويژه در مناطق مرزي كشور كه زخم تجاوز ناجوانمردانه رژيم بعثي و تجاوز ناجوانمردانه
را بر تن داشتند و مقاومت قهرمانانه آنان در تاريخ ماندگار بوده و خواهد بود اين بار اسير قهر طبيعت شدند و زلزلهاي كه در مقياس
آيد (با  7/3درجه) خانه و كاشانه آنها را ويران كرد .صدها نفر را از ما گرفت
هاي بزرگ جهان به حساب مي
ريشتر از جمله زمينلرزه
خانمان كرد .حادثه آنقدر مهيب بود كه در چند شهر و صدها
و بر تن هزاران نفر زخم و جراحت گذاشت و دهها هزار نفر را نیز بي
روستا كمتر خانهاي سالم و پابرجا ماند و بيش از همه شهر قهرمان سرپلذهاب آسيب ديد.
وجود آورد و همدلي كه در همه م ّلت ايجاد شد آنچنان زيبا
ها و دردها و رنجها ،همبستگي و وحدتي كه در م ّلت به
ا ّما در كنار تلخي
توجهي در اليتام آالم روحي اين مردمان مؤثر افتاد .هزاران نفر با اتومبيلهاي شخصي خويش راه سفر
قابل
ميزان
به
و شيرين بود كه
ّ
غرب در پيش گرفتند و پاي به صحنه گذاردند .صدها كاميون وسايل اهدايي مردم را به مناطق زلزلهزده برد و بسياري از چهرههاي
آوري شده
سرشناس ورزشي ،اجتماعي ،هنري و حتي سياسي به منطقه رفتند و پاي كار آمدند و كمكهاي نقدي و غيرنقدي جمع
را شخص ًا به منطقه بردند و يك پيام روشن را به هموطنان دردمند خويش رساندند كه تنها نيستند .ميليونها ايراني با آنان همدرد
است و داغي كه بر دل و جانشان نشسته،گويي بر دل همه بارقهاي از اين حرارت را باقي گذارده است.
كار گرفتند .آنچه كه
در يك كالم بايد گفت مردم خوبمان در اين فاجعه طبيعي سنگ تمام گذاشتند و همه ه ّمت خويش را به
زدگان را در بر نگيرد و در آستانه فصل
حال بايد گفت اينكه خدا كند با گذشت زمان ،گرد و غبار فراموشي اهم ّيت توجه به زلزله
سرد مردم منطقه كه اكثرا ً تقريب ًا همه چيز خود را از دست دادند حداقل سوز سرما را حس نكنند و گرم بمانند و نيز خدا كند كه
هاي آنها و كمك به آنها با سرعت و دقت استمرار پيدا كند و از اين تهديد يك فرصت براي
رسيدگي به اين مردم و بازسازي خانه
رشد و توسعه پایدار منطقه بسازد.
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