بروفيسور جنيشبيك نزارالييف سلم نداء دالي الما رابعة عشر لشعب دولة توفا

الطبيب النفساني الشهير سلم النداء من الزعيم الروحي البوذي دالي الما رابعة عشر لرئيس جمهورية توفا شولبان كارا-ول .حدث
التسليم في المتحف الوطني دولة توفا اثناء األجتماع بروفيسور نزارالييف مع وزارة الصحة و وزارة الثقافة و التعليم و الخدمات
.األجتماعية
منذ عام  4002دالي الما يصبح عضو فخريا في المؤسسة غير حكومية الرابطة العالمية "العقل من دون المخدرات"التي يرأسها
بروفيسور جنيشبيك نزارالييف .في يناير هذا العام الزعيم الروحي البوذي كتب النداء إلى شعب دولة توفا بناء على طلب الرابطة
العالمية .في خطابه دالي الما حث للتفكير عن األجيال المستقبلية ،حماية الوالدنا من اآلثار الضارة الناجمة عن ألكهول ،و تعلم األطفال
التمييز بين الوهم و السعادة الناشئة عن استخدام الكهول و الشعور الحقيقية متاحة لجميع الناس
سابقا ،زار البروفيسور جمهورية توفا في ديسمبر  4004بناء على دعوة من الحكومة .نتيجة الزيارة كانت المذكرة التي وقعت بين
الرابطة العالمية و حكومة دولة توفا ، .ونية للتعاون في مجال اإلدمان .أدلى جنيشبيك نزارالييف التزام لوضع برنامج متكامل لمكافحة
إدمان الكحول في هذه المنطقة الروسية .وقدم مفهوم البرنامج قبل تقديم النداء من دالي الما رابعة عشر.

ويوفر البرنامج خدمات التأهيل النفسية واالجتماعية والمهنية .واحد مكون من البرنامج هو الوقاية األولية من تعاطي الكحول بين السكان.
ويرى أستاذ نزارالييف أنه من الضروري استخدام لهذه األغراض البوذية النتشرة في البالد .رسالة من الداالي الما مدعوة إلى جعل
المؤسسات التعليمية العامة ،والمنشآت التجارية والمباني العامة .مع طلب لنشر كالم الداالي الما ،ورئيس الحكومة توفا ناشد رجال الدين
وممثلي المؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم.
"الحفاظ على األمة وانتعاشها  -وهي مهمة التي تتطلب جهود المجتمع كله ،كل مواطن في الجمهورية حل .يتطلب المشروع المقترح
مزيد من المناقشة ،ونعتزم بالتأكيد للعمل في هذا االتجاه " - ،قال رئيس الحكومة شولبان كارا-ول بعد ما سلن النداء.
يذكر أن يوم  00ابريل ،زار الرئيس الروسي فالديمير بوتين أوالن أودي ،حيث التقى مع البوذيين المحليين .وخالل االجتماع ،سمي
فالديمير بوتين البوذية بحنيفة تعاليم اإلنسانية ،ووعد دعمه" .عليك ان تساعد الناس في الحزن والفرح .وكان ذلك في جميع األوقات.
ومن المعروف جيدا أن ساعد بوذي خالل الحربين العالميتين األولى والثانية " - ،قال فالديمير بوتين.

