
 
 

 
 

اونسج  organغړې بدن د 
tissue  تحفې ورکولوپه هکله

 ؟څرنګه بحث کولې شو
تحفه یامرسته ورکول  tissueیا نسج  organدبدن یوه غړی 

 کسانوپوري ژوند وژغوري. 10کولي شي تر

او نسج  organکه تاسي داسي تصمیم ونیوه چې بدن دغړې 
tissue   تحفه ورکونکې یاست دا ډیره مهمه ده چې خپل

کورنۍ سره مشوره وکړي. داپه دې خاطر چې په آسترالیا 
تحفه  tissueاونسج  organکې دهره یوه دبدن غړې 

یامرسته ورکونکي څخه به دهغه دکورنۍ مشوري په هکله 
پوښتنه وشي. کورني چې هریوه ددې مرستۍ یا تحفې 

ي داسي وښئي چې دغه ورکولومشورې څخه باخبره د
 مشوري تاییدکړي.

دا په دې خاطرډیره مهمه ده په داسي حال کې ډیري 
آسترالیایان غواړي چې تحفه یا مرسته ورکونکي شي، 

لږشمیرته به زمینه برابره شي چې دا کارته زړه ښه کړي. 
شاوخوا خلک چې په روغتون کې مړکیږي به  %1یواځې د 

تحفي  organه بدن غړي داکارپه ځانګړې حالتوکې دممکن
کسانوپه شاوخوا په هره یوه  1,500ورکول وکړي اودوي د 

 وخت کې دانتظارپه لست کې نیول شوي.

تحفه یامرسته ورکول  tissueاونسج  organدبدن دغړي 
مشوره دکورنیوپه منځ کې به سخته وي چې رامنځته شي. یا 

به تاسي داسي احساس کوئ چې دابه ډیره سخته وي چې 
ي ورته وخت ومومئ چې دهغي په هکله خبرې وکړي. تاس

دغه پاڼه تاسي ته څوآسانه عملي الرښوونې کوي چې څرنګه 
 مشوره سره پیل کړي.

همدا رنګه تاسي کولې شي خپل ملګري اوکورنۍ سره )او 
مرستي یا تحفي  tissueاونسج  organیادسره( دبدن دغړي 

 ورکولوپه هکله  مرسته وکړي.

دمرستۍ یا تحفې  tissueاونسج  organي دبدن دغړ ٫لمړۍ
ورکولوپه هکله واقعیت ومومي. تاسي کولې شي مالومات په 

ګډون د منابعو په خپله ژبه یا دخپل مذهب دموقعیت 
 tissueاونسج  organچمتوشوي مالومات دبدن دغړي 

مرستي یاتحفي ورکولوپه هکله په 
ww.donatelife.gov.auw ویب پاڼه کې ومومئ 

په هرحال کله به ښه وخت وي چې دغه مشوره ترسره شي 
 اوڅرنګه به داپیل کړي؟

کله به ښه وخت وي چې کورنۍ مشوره پیل 
 شي؟

نن ورځ. تاسي کولي شي هره ورځنې حالت دژوند 
مهمومسئلوپه هکله مشوري پیلولوته وکاروئ د بدن دغړي 

organ  اونسجtissue  .دمرستۍ یا تحفې ورکولوپه ګډون
 دوي به د الندي شیانوپه ګډون وي:

بل ځل چې ستاسي کورنۍ دغذا خوړلودپاره سره یوځاي •   
 کیږي

 د ژوند بیمه کول یا د میراث وصیت نامه لیکل•   

 داول ځل دپاره دکورڅخه وتل•   

 کورنۍ کلنۍ محفل تجلیل کول یا بله ځانګړې پیښه•   

ا په هکله آوریدل چې هغه مرسته یا تحفه ورکونکې دچ•   
پیوندته اړدي یا فقط ورته  organشوي، دبدن دغړي 

 پیوندورکړشو.

یوځلي چې تاسي دخپل کورنۍ سره دیوبل دبدن دغړي 
organ  یا نسجtissue  د مرستۍ ورکولو دتصمیم په هکله

خبرې وکړي، داسي حالتونه به د فیصلي دبیا تکرارول چې 
 د ساتلویې مطمین شي کیداي شي ښه زمینه چمتوکړي.په یا

 

 ځیني خبرواتروپیلونکې

دمرستۍ ورکولوپه هکله  tissueاونسج  organدبدن دغړي 
به ځینوخلکودپاره به مشکل وي چې خبرې اترې پیل کړي. 
دمړینې په مسئلي باندې خبرې کول به ناراحت کونکې وي 

وګړي په یا حتا حرام شمیرل کیږې، بخصوص چې ځوان 
 کې نغښتې وي.

دمشوري درامنځته کولودپاره چې مرسته وشي، د 
 خبرواترودرامنځته کولودپاره به الندنې شیان ګټوري وي:

ما فقط دا واوریده چې زما ملګري خپل نوم ثبت کړي •    
تحفه ورکونکې شي  tissueاونسج  organچې دبدن دغړي 

کړم. ستاسي اوزه هم په دې هکله فکرکوم چې خپل نوم ثبت 
تحفې ورکولوپه  tissueاونسج  organنظرد بدن دغړي 

 هکله څه ده؟
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اونسج  organما همدا اوس دغه پاڼه د بدن دغړي •    
tissue  تحفه ورکولوپه هکله ولید. ته په دې پوهیږې چې

مرسته کول کولې شي  tissueاونسج  organدبدن یوغړي 
تول فورم دلته کسانوپوري ژوند وژغورې؟ زه دنوم ثب 10تر

ځان سره لرم اونوم ثبتولوپه هکله فکرکوم چې د بدن دغړي 
organ  اونسجtissue .مرسته کولوته خپل نوم ثبت کړم 

ما همدا اوس دغه ناوړه پیښه په خبرونوکې ولید اوزه •    
دمرستۍ ورکولوپه  tissueاونسج  organیې دبدن دغړي 

ید چې په فکرکې شوم. ما یوڅه څیړنه وکړه او ومه ل
تحفې  tissueاونسج  organرښتیاسره آسترالیا دبدن دغړي 

 10یا مرستۍ ورکولوته ډیراړدی اودغه مرسته کولي شي 
 کسانونه زیات ژوند دمرګ نه وژغوري.

شاوخوا خلک ځانګړې حالت په روغتون  %1یواځې د •    
 tissueاونسج  organکې مړکیږي، چیري چې د بدن دغړي 

تحفې یا مرستۍ ورکول امکان لري، نورډیرې خلکوته زمینه 
مرستۍ ورکړي. دبدن غړي  tissueبرابره ده چې نسج 

Organ  تحفي یا مرستۍ  ډیرو ځانګړې حالتونود روغتون په
ترافیکې پیښوعاجل حالتونواوجدي پاملرنوکې ورکول کیدای 

شي. زه فکرکوم چې نورهم ورباندي غوروکړم اود بدن 
 دورکولودپاره خپل نوم ثبت کړم.  organدغړي 

زه ددغه ټولنې په فستیوال کې وم چیرته چې دوې •    
دوخت نه په ګټې سره په ژوندانه کې دهغه اغیزه دیوشئ 
ورکول خبرې کولې. ما ځان سره فکرکول چې زه دبدن 

مرستۍ ورکوونکې ووسم  tissueاونسج  organغړي 
روکړم. داکارداسې اومافیصله وکړه چې زه په دې به غو

 ښکاري که وشي ښه کاربه وي.

آیا تاسي په دې پوهیدي چې ټول مذهبونه د بدن دغړي •    
organ  اونسجtissue  مرسته ورکول مالتړکوي؟ داسې

اونسج  organښکاري چې زما مذهب هم د بدن دغړي 
tissue  دمرستۍ په ورکولوستونزه نلرې. اوس زه پوه شوم

مرستۍ  Organچې دمنلووړده زه به د آسترالیا د بدن دغړي 
ورکولوپه دفترکې خپل نوم ثبت کړم. زه فکرکوم داښه 

کاردي چې وشي او زه به وکولې شم چې ژوند ته نجات 
 tissueاونسج  organورکړم که چیرې زه دبدن دغړي 

 رځم.دمرستۍ ورکونکې وګ

 ایا تاسي پوهیدئ؟

مرستۍ  tissueاونسج  organکومه فیصله چې دبدن دغړي 
ورکولوپه هکله کیږې شخصي مسئله او مهمه ده. چې خپل 

ځان دپاره سمه فیصله وکړي، تاسي اړیاست چې رښتیا 
باندې وپوهیږې ترڅوستاسي فیصله دمالومات په لرلوسره 

شوي وي. ستاسي کورنۍ هم وخت ته اړدي چې رښتیا 
 ومومې اوخپله فیصله وکړي.

ۍ ورکولوپه هکله دمرست tissueاونسج  organدبدن دغړي 
 وموميرښتینوالۍ 

وکړي، اوخپله فیصله  فیصلهدمرستۍ ورکولوپه هکله 
مرستۍ ورکولودفترسره ثبت  organدآسترالیا دبدن دغړي 

 کړي 

 مطرحخپله فیصله هغوکسانوسره چې تاسي ته نږدې دي 
 کړي.

زیاتومالوماتوالس ته راوړلو یا چې خپله فیصله د آسترالیا د 
دفترسره ثبت کړي  organبدن دغړي 

www.donatelife.gov.au ویب پاڼه وګورئ 

  

  

 

 

Make a positive difference 

– say YES! 
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