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گفت و گوی «شرق» با  خانواده های بیماران مبتال  به «آکندروپالزی»

داروی جهانی voxzogo  از  بیماران کوتاه قامت دریغ نشود

دبیر تشکل نهضت سبز  زاگرس از ۱۰ سال تالش برای مهار آتش سوزی ها و کمک های مردم محلی می گوید
همیاری مردم محلی در  مهار  آتش سوزی ها

سمیه جاهدعطائیان: «آقای مســئول لطفا فرزندم را دریاب»، «آقای رئیسی من سارا هستم، می شه داروی منم وارد 
کنید؟»، «زمان طالیی درمان فرزندان ما در حال از دســت رفتن است»؛ این حرف ها گوشه ای از خواسته های بیماران 
و خانواده های دارای فرزندان مبتال به «آکندروپالزی» یا کوتاه قامتی اســت کــه در مدت کمتر از یک ماه مقابل نهاد 
 voxzogo ریاست جمهوری و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تجمع کردند و از ضرورت داشتن داروی مهمی با نام
فریاد زدند. سارا، دختربچه کوتاه قامتی، کنار دوست دیگرش اگر چه با بنری که در دستش بود بازی می کرد، اما مادر و 
پدرش، کنار بیماران و خانواده های دیگر، نگران تمام شدن زمان طالیی مصرف داروی دخترشان، پیگیر و منتظر دریافت 
وعده یا خبری برای پیگیری بودند. «متین محمودی فر»، مادر دارای فرزند کوتاه قامت که در تمام تجمع ها حضور داشته 
است، به خبرنگار «شرق» می گوید: «داروی بچه های کوتاه قامت بعد از حدود ۱۲ سال کار علمی و تحقیقاتی، حدود دو 
سال است که در کشورهای دیگر مصرف شده و تأییدیه های جهانی و بین المللی را دریافت کرده است. این دارو با نام
 voxzogo از شرکت «بایو مارین» است که در زمینه تولید داروهای مربوط به بیماری های نادر فعالیت دارد. اصرار و 
پیگیری ما به این دلیل اســت که این دارو باید از دو تا ۱۸ سالگی متناسب با وزن کودک مصرف شود و اگر از این سن 

طالیی بگذرد، تأثیر گذاری آن از بین خواهد رفت».

پناهندگی خانواده های «آکندروپالزی» برای دسترسی به  دارو
وی با اشــاره به پیگیری های انجام شده می گوید: «شخصا با 
شــرکت بیو مارین مکاتبه کردم، اما اعالم می شــود که پیگیری 
ایــن دارو باید از طریق ارگان ها و نهاد های دولتی انجام شــود و 
اقدام یا مذاکره شــخصی بی فایده اســت. مســئله این است که 
دولــت زیر بار واردات دارو نمی رود و اعالم می کند که دارو گران 
بوده و اثربخشــی آن مشــخص نیســت. این در حالی است که 
اثربخشــی کامل درمورد دارو به تأیید رسیده است. تعلل دولت 
باعث شده است بســیاری از خانواده ها، پناهنده کشورهایی مثل 
آلمان، دانمارک و ... شده تا بتوانند از داروی مورد نیاز برای فرزند 
کوتاه قامتشان به صورت رایگان استفاده کنند و از اثر بخشی کامل 
و شــگفت انگیز این دارو نیز مطمئن شــده اند و تصاویری از تأثیر 
مثبت داروی voxzogo را در فضای مجازی با خانواده های دیگر 
به اشتراک می گذارند». «محمودی فر» که مادر فرزند کوتاه قامت 
و مبتال بــه اختالل «آکندروپالزی» اســت، مشــکل کوتاه قامتی 
بچه ها را کمترین مسئله عنوان می کند. فرزند دوساله اش اختالل 
در حرکــت و تنفــس دارد؛ نه می تواند بایســتند و نــه می تواند 
بنشــیند؛ «تزریق دارویی کــه درباره آن صحبــت می کنیم و آن 
را مطالبه داریم، اصالح ژن انجام می دهد. مشــکالت تنفســی 
از شــایع ترین مشکالت اســت؛ چرا که رشد اســتخوانی در تمام 
اندام ها از جمله قفســه سینه مشــکالت فراوانی ایجاد می کند. 
قفســه سینه این بچه ها بسیار کوچک است؛ به طوری که در چند 
ماه اخیر چهار کودک به دلیل مشــکالت تنفسی در این بیماری، 
جان خود را از دســت داده اند. عفونت های مکرر در این بچه ها 
از جمله عفونت گوش میانی بســیار شایع است. هیدروسفالی و 

بزرگ شــدن جمجمه و مغز اختالل شایع دیگری است که باعث 
مرگ زودهنگام بچه ها می شــود. همچنیــن تنگی کانال نخاعی 
و اختالل در حرکــت در این بیماران نیز به فلج شدنشــان منجر 
می شود. دوری آنها از جامعه، انزوا، همراه با مشکالت جسمی، 
حرکتی و گوشه گیری بسیاری از این افراد به افسردگی آنها منجر 
شده است. تزریق دارو از دو تا قبل از ۱۸  سالگی برای این بیماران 

از اهمیت حیاتی برخوردار است».
تزریق هورمون  رشد در  ایران  بی فایده  است

او با اعالم اینکه بیماری کوتاه قامتی از بیماری های شــایع در 
دنیاســت که حدود ۴۰۰ میلیون نفر در دنیا به آن مبتال هستند و 
شیوع این بیماری نســبت به بیماری های نادر دیگر بسیار بیشتر 
است، می گوید: «این بچه ها از هوش نسبتا باالیی برخوردار بوده 
و در صورت رســیدن دارو می توانند برای جامعه بســیار مفید و 
مؤثر باشــند. هورمون های رشــدی کــه در حال حاضــر به این 
بیماران تزریق می شــود، تأثیری نداشته است بلکه ارز مورد نیاز 
برای واردات این داروی جهانی باید تأمین شود. حتی خرید عمده 
این دارو نیز بعــد از چانه زنی می تواند بســیار ارزان قیمت تمام 
 voxzogo شود». «محمودی فر» تعداد بیماران نیازمند به داروی
را حــدود ۲۰۰ نفر برآورد می کند و ادامه می دهد: «بدون شــک 
این آمار بسیار بیشتر اســت؛ چرا که بسیاری از خانواده ها و حتی 
پزشــکان از وجود این دارو بی اطالع هســتند و آمــار مربوط به 
نیازمنــدان بــه داروی فوق می تواند به حــدود ۶۰۰ نفر در ایران 
برســد که بعد از اطالع رســانی در مورد اثرات شگفت انگیز دارو 
و مصــرف آن در ایران می تواند افزایش یافتــه و به آمار واقعی 

نزدیک شود».

عوارض طاقت فرسای بیماری کوتاه قامتان
«محمد رضا کرمی»، پدر دختری پنج ساله است که از عوارض 
ناشــی از بیماری کوتاه قامتی رنج می برد. او با بیان اینکه در ایران 
حدود ۱۵ هزار نفر دچار اختالل کوتاه قامتی هســتند، به خبرنگار 
«شــرق» می گوید: «درمان قطعی بیمــاری «آکندروپالزی» فقط 
داروی voxzogo اســت که باید در ســن خاصی مصرف شود، اما 
دولــت اعالم می کند کــه باید به ســمت واردات داروهایی رفت 
که تعداد بیشــتری از بیماران را درمان و از فوتشــان پیشــگیری 
کننــد. جامعه آمــاری کوتاه قامتان محدود اســت، اما جان آنها 
نیز در خطر بوده و عوارض بیماری شــان بسیار طاقت فرساست. 
بســیاری از کوتاه قامتان به خاطر مشــکالت فراوان از جمله انزوا 
و افســردگی، در جامعه حاضر نشــده و دیده نمی شوند. سازمان 
بهزیســتی هم قوانین حمایتی چشمگیر و مؤثری برای حمایت از 
مبتالیــان به «آکندروپالزی» ندارند. در نتیجه این مبتالیان بســیار 
فراموش شده هستند». او درباره بیماری یا اختالل «آکندروپالزی» 
توضیح می دهد: «کوتاه قامتی» یک نوع اختالل در رشد استخوان 
اســت و باعث اندام نامتناســب می شــود. داروی ایــن بیماری 
در کشــورهای دیگــر با قیمتی بســیار پایین یا رایــگان در اختیار 

بیماران و خانواده هایشــان قرار می گیرد، به همین دلیل ما در این 
تجمع های پی درپی از مجلس شــورای اســالمی می خواهیم تا 
ردیف بودجه ای مــورد نیاز برای واردات این دارو را مصوب کرده 
تا وزارت بهداشــت و سازمان غذا و دارو در این زمینه اقدام فوری 
کنند. بیماران کوتاه قامت و آکندروپالزی که بیماری شــان در دنیا 
به عنوان یک بیماری نادر شناخته شده است، در کشور ما حمایت 
جدی نهادهای دولتی و بیمــه ای را ندارند. «محمد رضا کرمی» 
درباره نتیجه تجمــع می گوید: «برای ما نماینده ای فرســتادند و 
قول مســاعد دادند تا به مشــکالت و تقاضایمان رسیدگی کنند. 
شــماره تماس نماینده ما را هم ثبت کردند، اما مجبور هســتیم 
در صورت نرســیدن به نتیجه الزم، این بار مقابل مجلس شورای 
اسالمی تجمع کنیم تا بتوانیم با نماینده ها هم صحبت کرده و از 

مشکالتمان بگوییم».
بیماران «آکندروپالزی» در  ایران حامی ندارند

او با بیان اینکــه در زمان حاضر حدود ۵۰ هزار کوتاه  قامت در 
ایران داریم، تأکید می کند: «نبود جامعه آماری درست در مورد این 
افراد، یکی از مشکالت است. بهزیستی در زمینه سایر معلولیت ها 
آمار دقیقــی دارد، اما درباره مبتالیان به «آکندروپالزی» اطالعات 

آماری کامل و قابل اســتنادی در دست نیست. ما پایگاه، انجمن 
حامــی و فعالــی نداریــم و افرادی کــه در این ارتبــاط دور هم 
جمع می شــوند نیز به صورت خودجوش و مســتقل یا از طریق 
فضای مجازی یکدیگــر را پیدا کرده اند». «کرمی» ادامه می دهد: 
«بیماری «آکندروپالزی» چند تیپ دارد که برخی از آنها از دیدگاه 
بهزیستی معلول محســوب نشده و طبقه بندی یا معیار سنجش 
درســتی در این زمینه وجود نــدارد. برای نمونــه، در برخورد با 
بیماران کوتاه قامت، یکی معلول شــدید شــناخته شده و دیگری 
با همان شــرایط معلول به حساب نیامده اســت». او با اشاره به 
مشکالت بیمارانی که با «آکندروپالزی» دست و پنجه نرم می کنند، 
می گوید: «پاهای پرانتزی، تنگــی کانال نخاعی، تنه تقریبا باریک، 
التهاب گوش میانی، درهم رفتن دندان ها، مشکالت ریوی، داشتن 
جمجمه بزرگ و پیشانی برجســته، کاهش قدرت عضالت، رشد 
ناچیز اســتخوان ها، کمر درد در ســن بلوغ، کوتاه شدگی اندام ها 
و انگشــتان از بدو تولد و ... از عمده ترین عالئم و نشــانه های این 

بیماری شناخته شده است».
کوتاه قامتان  خانه نشین  و  افسرده می شوند

«فاطمه طاعتی» نیز مادر دختری پنج ساله است که فرزندش 
به اختالل «آکندروپالزی» مبتالست. او نیز اضافه می کند: « امسال 
باید دخترم را پیش دبســتانی ثبت نــام می کردیم اما از پذیرش ما 
خودداری کردند. بســیاری از این بچه هــای کوتاه قامت به دلیل 
نگاه های مردم ترک تحصیل می کنند و ادامه تحصیل نمی دهند. 
در خانه می مانند و ترجیح می دهند از نگاه های خیره و متعجب 
مــردم دور بمانند. اگر نگاه مردم در مــورد این بیماران اصالح و 
درباره آنها فرهنگ ســازی شــود، حدود ۷۰ درصد از مشــکالت 
کوتاه قامتــان برطرف خواهد شــد. آنهــا وارد بــازار کار، جامعه 
و مدرســه می شــوند، درمانشــان را ادامه می دهند و پیشــرفت 
می کنند». داشتن پاهای پرانتزی و اختالل در حرکت معضل مهم 
دیگری اســت؛ «پاهای پرانتزی و بد فرم شدن آنها فشار زیادی به 
زانو هــا وارد می کنــد. هزینه انجام عمل زانو هــم حدود ۳۰، ۴۰ 
میلیون تومان اســت. درد زانو و کمر در این بیماران بســیار زیاد 
است. بسیاری از آنها به گفتار درمانی نیاز دارند؛ درحالی که هزینه 
گفتاردرمانی بســیار باال بوده و هر جلسه حدود ۲۵۰ هزار تومان 
هزینه دارد. بیمه در این زمینه حمایتی نمی کند و این افراد عموما 
از پیگیــری گفتاردرمانی غافل می شــوند». او همــراه با انتقاد از 
کمک هــای دولتی ادامه می دهد: «بچه هــای ما داروی هورمون 
رشد «سیناتروپین» اســتفاده می کنند؛ درحالی که این دارو مدتی 
است سهمیه ای شــده و در تمام داروخانه ها نیز موجود نیست. 
میزان مصرف این هورمون بستگی به شرایط و سن و سال هر بیمار 
دارد. یک بسته از این دارو ۲۰۰ هزار تومان است و هر بیمار تعداد 
نامحدودی از این بســته ها را مصرف می کند که هزینه زیادی در 
ماه می طلبد و از عهده تمام بیماران خارج اســت. مشــکالت ما 
بســیار زیاد و پیچیده اســت، اما با توجه به وجــود داروی درمان 
بیمــاری کوتاه قامتی، تنها واردات داروی جهانی را از مســئوالن 
خواستار هستیم. کشــورهای دیگر به بیماران «آکندروپالزی» بها 
داده و پیگیر مشکالتشان هســتند، ما هم به دارو و درمان نهایی 

نیاز داریم.

پنجشنبه
۳۱ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۱

فرناز حیدری: با فرارســیدن شهریور، آتش زیر خاکســتر بار دیگر در منطقه حفاظت شده 
کوه خامی بین دو شهرســتان گچســاران و باشت شعله کشید و بعد از چهار شبانه روز با 
تالش های نیروهای مختلف، مهار و خاموش شــد. با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه 
خامی دسترســی به آن راحت نیست و آتش ســوزی ها هم در آن اغلب دامنه دار است. 
امید سجادیان، دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس چند سالی است که با همراهی جمعی از 
دغدغه مندان محیط زیست برنامه های پایلوت را در مقیاس خرد در شهرستان بویراحمد 
استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز کرده اند. تشکل نهضت سبز زاگرس سال ۱۳۷۸ با همت 
غریب سجادیان که از ریش سفیدهای محل و پیش کسوتان است، شکل گرفت. او با اینکه 
ســن زیادی دارد اما همیشه یک  پای ثابت در مهار آتش سوزی هاست. امید، فرزند غریب 
ســجادیان در ســال ۱۳۹۰ وارد این عرصه شــد و به این  ترتیب فعالیت ها شکل دیگری 
به خود گرفت. فعالیت های امید ســجادیان باعث شــد کمیته های مختلفی برای مهار 
آتش ســوزی های محلی شــکل بگیرد و به این  ترتیب بود که تشکل نهضت سبز زاگرس 
در حوزه های مختلف اعم از صیانت، آموزش، کاشــت و تربیت تسهیلگر وارد عمل شد. 
این تشکل هم اکنون در استان کهگیلویه و بویراحمد شناخته شده و بسیاری از افراد جوامع 
محلــی را هم برای مهار آتش ســوزی ها و آموزش نحوه پیشــگیری به خود جذب کرده 
است. امید سجادیان به تغییرات اقلیمی، مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و البته 
بحث قوانین اشــاره می کند و می گوید: «ما تالش می کنیم تا مســیر برخوردمان را تغییر 
دهیم، اینکه هر سال با آتش سوزی ها غافلگیر شویم، راهکار نیست بلکه باید از آن درس 
گرفت و مســیر جدیدی را انتخاب کرد؛ ما درصدد هســتیم تا برنامه اقدامی با مشارکت 

مردم و تمام ذی نفعان تهیه شود و کار را خودمان از تعامل با مردم بومی آغاز کردیم».
مشارکت مردمی، حلقه مفقوده

دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس می گوید: «کوه خامی چندین سال است که می سوزد، 
در آتش ســوزی اخیر سه نفر آســیب جدی دیدند؛ یک نفر گرمازده شد، درخت روی سر 
رئیس یگان حفاظت محیط زیســت استان افتاد و یک نفر هم از نیروهای باسابقه منابع 
طبیعی از ناحیه پا مجروح شــد. آســیب دیدن نیروهای حرفه ای همچنان ادامه دارد و 
البته نســبت به سال پیش هم میزان آتش سوزی ها کمتر شده. مردم محلی معتقدند که 
آگاهی و حساسیت مردم نسبت به آتش سوزی ها بیشتر شده در نتیجه آتش سوزی هایی 
که اغلب بر اثر سهل انگاری شکل می گرفت، کمتر شده». وی به سابقه ۲۲ ساله فعالیت 
این تشــکل اشــاره کرده و می گوید: «نقش جامعه محلی از نظر مــا یک حلقه مفقوده 
در آتش ســوزی های طبیعی اســت. برای این منظور الزم اســت که نقــش مردم قبل از 
آتش سوزی، در زمان وقوع و پس از آن هم دیده شود؛ چون جامعه محلی جزء ذی نفعان 
اصلی هســتند. مردم محلی در جاهای دیگر گاهی گله می کننــد که چرا ابزارهای دفع 
حریق بین آنها به شــکل مساوی توزیع نمی شود و اینها خود باعث تعارض می شود و ما 
تالش کرده ایم که در این مسیر همواره محتاط عمل کنیم. در بین جوامع محلی، عده ای 
بی تفاوت هســتند اما عده ای هم هستند که نه تنها دلسوز بلوط های زاگرس هستند بلکه 
حتی برداشــت پایدار از طبیعت را نیز آموخته اند. امروز معیشت ناپایدار و گرفتن ذغال و 
تغییر کاربری های گســترده جزء تهدیدهای جدی بقای زاگرس هســتند و به همین دلیل 
مــا حضور مردم محلی با دغدغه مندی و دلســوزی را یک گام مثبــت می دانیم؛ چرا که 
به طور قطع می تواند در حفاظت از زاگرس مؤثر واقع شود. چندی پیش با یکی از عشایر 
منطقه گفت وگو داشــتیم، ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا نسل جوان تر تا این اندازه 
به زاگرس احســاس تعلق نمی کنند، گفت: چون زندگی نســل ما وابسته به این طبیعت 
است. بچه های نسل جدید اغلب مصرف کننده هستند و تأثیر برداشت بی رویه و اشتباه را 
ندیده و نیاموخته اند؛ بنابراین آن حس تعلق خاطر را که باید نسبت به طبیعت ندارند». 
اما آیا راهی هست که بتوان همه این گروه های ذی نفع را وارد مسیر حفاظت از طبیعت، 
پیشگیری از آتش ســوزی ها و ممانعت از تخریب محیط زیست کرد؟ سجادیان در پاسخ 
به این ســؤال می گوید: «مناطق مختلف، اعم از روســتاها و عشایر با یکدیگر تفاوت های 

آشــکاری دارند؛ این تغییرات هم نه تنها در بعد اجتماعی بلکه در فاکتورهای طبیعی نیز 
قابل مشــاهده است؛ بنابراین برنامه هایی که برای دفع حریق داده می شود، باید با رعایت 

همین مسائل باشد».
برنامه های خرد برای اطفای حریق

دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس در عین حال به اهمیت موضوع طرح های پایلوت اشاره 
کرده و می گوید: «ما امســال در وهله نخســت به صورت پایلوت از مردم جوامع محلی 
نظرســنجی کردیم تا بر مبنای دیدگاه های آنها به برنامه هایی در ســطح جامع تر و کالن 
برســیم. این نظرســنجی هم به صورت صحبت های چهره به چهره بــود؛ در این مرحله 
دنبال راهکار دادن نبودیم بلکه بیشــتر به دنبال این بودیم که راهکار را آنها به ما بدهند. 
جالب بود که مردم محلی در این نظرسنجی ها همیشه نقش خود را هم می دیدند، برای 
مثال می گفتند که نیازمند این تجهیزات یا این آموزش ها هستیم که میزان آتش سوزی ها 
کمتر شود. یکی از ســؤال هایی که از آنها پرسیدیم، این بود که چرا امسال آتش سوزی ها 
کمتر شــده، آنها مســائلی را مطرح کردنــد که ما حتی به خیلی از آنهــا فکر هم نکرده 
بودیم، درواقع خیلی از دالیل اصلی در خالل همین نظرســنجی ها ریشــه یابی می شود. 
برای مثال ما چندین بار از محلی ها شــنیدیم که مار می بینند و چون می ترســند، جایی را 
آتش می زنند و ناگهان عنان آتش ســوزی ها از کف آنها خارج می شــود و مصیبت به بار 
می آید. از آنها شنیدیم که اگر جاده دسترسی قاچاقچیان به درختان مسدود شود، می تواند 
جلوی الوارکنی بی رویه را تا حد زیادی بگیرد یا از بی توجهی برخی سازمان های متولی در 

برخورد با آتش سوزی های عمدی گالیه می کردند.
احساس تعلق خاطر  به طبیعت

ســجادیان در پاسخ به این سؤال که ســازمان ها و ادارات دولتی چقدر به آنها کمک 
کرده انــد، می گوید: «این نوع همفکری ها باید با ســازمان های دولتی هم شــکل بگیرد. 
دخیل کردن همه ذی نفعان کمک می کند که به نقاط اشتراکی برسیم. نقش ما این است 
که به عنوان ســازمان های مردم نهاد ارتباط بین این دو حلقه را تقویت کنیم تا اعتماد در 
حد الزم شــکل بگیرد. ما مردم را در مواجهه با پرســش های اصلی قرار می دهیم تا به 
سازمان های دولتی مانند محیط زیست و منابع طبیعی کمک کنند. اشاره به اینکه اگر این 
زمین از دســت برود، آنها کجا را دارند که بروند، اغلب تأثیرگذار است. در سال های اخیر 
مردم واقعیت هایی مثل کم آبی، آتش سوزی، هوای آلوده و ... را از نزدیک لمس کرده اند؛ 
بنابرایــن ما از همه آنچه  مردم محلی با عمق وجود احســاس کرده اند، برای همیاری و 
مشارکت کمک می گیریم؛ چنانچه همان گونه که پیش تر گفتم، امسال همین مشارکت هم 
در بحث تشکیل گروه های اطفای حریق، پیشگیری و ایجاد یک منطقه قرق مردمی شکل 
گرفت و بعد از آن مردم روستاهای دیگر هم خواهان آن شدند. احساس تعلق خاطر باید 
میان مردم محلی شکل بگیرد اما جدای از آن سازمان های دولتی هم باید پیگیرتر باشند. 
یکی از مواردی که بارها به ما می گویند، این است که تخلفات را به ادارات دولتی محیط 
زیســت و منابع طبیعی گزارش می کنند اما اغلب آن رســیدگی الزم را دریافت نمی کنند 
و همین گاهی باعث دلســردی شدید می شــود که باید برای آن فکری شود». سجادیان 
در خاتمه می گوید: «آموزش هایی که تاکنون توســط تیم ما در حوزه آتش سوزی ها ارائه 
شــده، همه به این صورت بوده که در آن نقش مردم محلی پررنگ دیده شــده. تیم های 
مردمی در تعداد مشــخص با وظایف مشخص تجهیز شده اند و آموزش دیده اند، اعتقاد 
داریم که جامعه محلی را فقط در زمان آتش ســوزی ها نباید دید بلکه برای پیشــگیری 
هم باید به آنها اعتماد کرد. دانش بومی آنها کمک می کند که نحوه دفع آتش ســوزی ها 
مؤثرتر باشــد و اینها مواردی است که ما در کار عملی دیده ایم. مردم محلی خیلی بهتر 
از ما زمین هایی را که باید آتش بر زده شــود، می شناسند، همین دانش بومی را ما به سایر 
مردم منتقل می کنیم و بر اساس مشارکت مردم می توان برای اولین بار به یک برنامه اقدام 
و تدوین برنامه مردمی اطفای حریق جنگل ها رســید؛ بنابراین ما از مردم یاد می گیریم و 

به مردم یاد می دهیم».


