
 
 

 
 

ሓደ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት መጽዋት ብምሃብ ክሳብ 10 

ሰባት ሕይወት ክተድሕን ይኻኣል። 

ንሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ብመጽዋት ንምሃብ ወሲንካ 

እንተኾይንካ እሞ ምስድራኻ ምዝርራብ ኣድላይ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ 

ኣውስትራሊያ ውሽጢ ነንሕድሕዲኡ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ 

ዋህዮታት ውሃብቲ ንዝኾነ ስድራቤት በቲ ዝተመያየጡሉ ውሳነ መሰረት 

ነቲ መጽዋት ንምፍጻም ስለዝጠቕም እዩ። ኣብ ሕድሕዲኡ ሓገዝ 

ውህብቶ ውሳነታት ዝፈልጡ ስድራቤታት ነቶም ውሳነታት ብዝበለጸ 

ደገፍ ከምዝገብሩ እዮም። 

እዚ ኣድላይ ከምዝኾነ እዩ ምኽንያቱ፤ መብዛሕትኡ ኣውስትራሊያውያን 

ሓገዝ ንምሃብ ድሌት ስለዘለዎምን ውሑዳት ድማ ነዙይ ተግባራዊ 

ንምግባር ዕድል ስለዝረኽቡ እዩ። ካብ ሚእቲ 1% ኢድ ዝኾኑ ሰባት 

ጥራይ ኣብ ኣስቤዳለ ውሽጢ ንዝሞቱ ናይ ስብነት ኣካል ንምሕጋዝ 

ዘኽእል ዝተወሰኑ ኩነታት ከምዝኾኑን ናብ 1,500 ዝኾኑ ሰባት 

ኣብዝኾነ ግዘ ንክረኽቡ እናተጸበዩ ይርኸብ። 

ብዛዕባ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ ምውሃብ ኣርእስቲ 

ምስ ናትኻ ስድራቤት ኣልኢልኻ ምዝራብ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል። 

ወይኻዓ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ንክተዘራርብ ግዘ ንምድላው ኣጸጋሚ ኾይኑ 

ክስማኣኻ ይኽእል። ነቲ ዘረባ ንምጅማር ሓደሓደ መሰረታዊ ዝኾኑ 

ተግባራዊ ሓበረታታት በዙይ ጽሑፋዊ ወረቐቲ ተዳልዩልኹም ኣሎ። 

ከምኡ’ውን ንናትኻ ስድራቤትን መሓዙት ብዛዕባ ናይ ሰብነት ኣካልን 

ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ ንመምይያጥ (ከምኡ’ውን ንምዝኻር) ንክኽእሉ 

ክሕግዞም ይኽእል። 

ቐዳማይ፡ ብዛዕባ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ ውፍዮ 

ንዘሎ ጭብጢ ነገራት ምፍላጥ እዩ። ብናትኹም ቛንቛ ዘኻተተ መገልገሊ 

ምርካብ ይኻኣል ወይኻዓ ብናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ 

ብዛዕባ ናትኻ ሓይማኖት ርእይቶ መረዳእታ ኣብ ዌብሳይቲ 

www.donatelife.gov.au ተዳልዩ ኣሎ። 

ስለዙይ ነዚ ምይይጥ ንምኽያድ መዓዝ እዩ ጽቡቕ ግዘ ከምኡ‘ውን 

ብኸመይ ጌርኻ ትጅምሮ? 

ምይይጥ ስድራቤት ንምጅማር መዓዝ እዩ 

ጽቡቕ ግዘ? 

ሎሚ። ብዛዕባ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሕይወት ጉዳያት ማለት ናይ ሰብነት 

ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ውህብቶ ምይይጥ ንምጅማር በብማዓልቲ 

ንዘለዉ ኵነታት ንምዝርራብ ምጥቓም ትኽእሉ ኢኹም። በዞም ውሽጢ 

ክጠቓለሉ ዝኽእሉ: 

 ናትኻ ስድራ ቤት ኣብ ቐጻላይ ናይ መግቢ ግዘ/ሰዓት ተሰባሲቦም 

ኾፍ ቤተሰብ በሚቀጥለው የምግብ ጊዜ ተሰባስበው ሲቀመጡ 

 ናይ ሕይወት ውሕስና ወይኻዓ ጽሑፋዊ ኑዛዘ ኣብ ዝግበረሉ 

እዋን 

 ንመጀመርታ ግዘ ኣብ ገዛ ክትወጽ እንከሎ 

 ናይ ስድራቤት መዘኸርታ ዓመታዊ በዓል ክኽበር ወይኻዓ ብናይ 

ካልእ ፍሉይ ዝበለ ኩነታት 

 ብናትኻ ስድራቤት ሓኪም/GP መርመራ ክግበር እንከሎ 

 ብዛዕባ ሓገዝ ዝውሃበ ዝኾነ ሰብ ክትሰምእ እንከሎ፤ ኣካል 

ክሰጋገረሉ ንዝደለየ ወይኻዓ ኣካል ዝኣተወሉ ሰብ ክትሰምእ 

እንከሎ እዩ። 

ብዛዕባ ሕድሕዲኡ ናይ ሓገዝ ውሳነታት ዝኻየዶ ድሕሪ ምስናትኻ ስድራ 

ምይይጥ ከምዝኾነ እሞ ንናትኻ ውሳነ ብምግምጋም ከምዘከርካዮ 

ብምርግጋጽ ነዞም ኵነታት ጽቡቕ ዕድል ክኸፍቱ ይኽእሉ እዮም። 

ንሓደሓደ ዘረባ ጀመርቲ 
ብዛዕባ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ ምዝርራብ ምትብባዕ 

ንሓደሓደ ሰባት ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል። ብዛዕባ ሞት ጉዳይ 

ኣሊእሊኻ ምዝራብ ምችው ከምዘይኾነ ወይኻዓ ዝተኸልከለ’ውን 

ክኸውን ይኽእል፤ ብፍላይ መንእሰያት ኣብዝሳተፉሉ ቦታ ኣጸጋሚ 

ክኸውን ይኽእል። 

ነቱይ ምይይጥ ንምትብባዕ ንክሕግዝ፤ ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ዘረባ ጀመርቲ 

ጠቓሚ ክኾኑ ይኽእሉ: 

 ናተይ መሓዛ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ብሓገዝ 

ንምሃብ ከምተመዝገበ ሰሚኤ ኣለኹ፤ ከምኡ’ውን ኣነ’ውን 

ንክምዝገብ እንዳሓሰብኩሉ እየ። ብዛዕባ ናይ ሰብነት ኣካልን 

ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ ውህብቶ ዘለኻ ርእይቶ እንታይ እዩ? 

 ብዛዕባ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ ጥራዝ 

ወረቐቲ ሕጂ ምርኣይ እዩ። ሓደ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ 

ዋህዮታት ውህብቶ ክሳብ ናይ 10 ሰብ ሕይወት ከምዘድሕን 

ትፈልጥ’ዶ? እቲ መመዝገቢ ቅጥዒ ኣብዚ ኣለኒ እሞ ኣነ 

ብባዕለይ ውሃቢ ንምዃን እንዳሓሰብኩ እየ። 

http://www.donatelife.gov.au/


 

 
 

 ነዙይ ብጣዕሚ ሕማቕ ሓደጋ ኣብ ጋዜጣ ርኤዮ እየ እሞ ናይ 

ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ብሓገዝ ንምሃብ ክሃስበሉ 

ጌሩኒ። ኣውስትራሊያ ብዝበለጸ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ 

ዋህዮታት ብሓገዝ ውሃብቲ ብትኽኽል ከምዘድልያ ሓደሓደ 

መጽናዕቲ ጌረ እየ፤ ስለዙይ ሓደ ናይ ሰብነት ኣካል ውሃቢ ካብ 

10 ሰባት ንላዕሊ ሕይወት ከምዝድሕን እዩ። 

 ካብ ሚእቲ 1% ኢድ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኣስቤዳለ ውሽጢ ዝሞቱ 

እሞ ንናይ ሰብነት ኣካል ንምሕጋዝ ዘኽእል ዝተወሰኑ ኵነታት 

ከምዝኾነን እዚ’ውን ብዝሒ ናይ ሰብነት ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ 

ውህብቶ ዕድል ስለዝህልው እዩ። ናይ ሰብነት ኣካል ሓገዝ 

ክኻየድ ዚኽእል ኣብ ኣስቤዳለ ውሽጢ ዕቱብ ሓልየት 

ንዝግበረሎም ወይኻዓ ብናይ ሓደጋን ህጹጽ ጸገም ክፍሊ ንዘለዉ 

ፍሉይ ብዝበለ ኵነታ ንዘለዉ ጥራይ ይኸውን። ስለዙይ 

ብዝበለጸ ንምጽራይ ከምዝሓስበሉን ንክህብ ክምዝገብ እየ። 

 በዙይ ናይ ማሕበረሰብ ምርኢት ብዛዕባ ሕይወት ግንዛበን 

ንሰብነት ኣካል ኣወሃህባ ግዘ ኣብ ዝዝረበሉ እዋን ኣነ ኔረ እየ። 

ከምቲ ዝመስለኒ ብዛዕባ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት 

ብሓገዝ ውሃቢ ንምዃንን ውሳነ ንምግባእ ኣብ ግምት ውሽጢ 

ኣእትየ ፈቲሸዮ ኣለኹ። ነዙይ ምግባር ጽቡቕ ነገር ይመስለኒ። 

 ብመብዛሕትኡ ኩሎም ሓይማኖታት ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ 

ዋህዮታት ብሓገዝ ንምሃብ ከምዝድግፍዎ ትፈልጡ’ዶ? ናትና 

ሓይማኖት’ውን ምስ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ 

ዚተዛመደ ኵነታ ጽቡቕ ይመስል። እዋን ሕጂ እዙይ ተቐባልነት 

ከምዘለዎ እፈልጥ ስለዙይ ኣብ ኣውስትራሊያ ናይ ሰብነት ኣካልን 

ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ ውህብቶ ክምዝገብ እየ። ነዚ ኩነታ 

ምፍጻም ጽቡቕ ይመስለኒ ስለዙይ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ 

ዋህዮታት ብሓገዝ ውሃቢ ብምዃን ሕይወት ከትርፍ እኽእል 

ይኸውን። 

ትፈልጡ’ዶ? 

ብሓገዝ ውሃቢ ንምዃን ውሳነ ብናይ ውልቓውነት ዝኻየድን እዚ‘ውን 

ጠቓሚ ከምዝኾነ እዩ። ብባዕልኻ ግቡእ ዝኾነ ውሳነ ንምውሳድ፤ ሓቓዊ 

ጭብጢታት ምርካብ ከምዘድልየኻ፤ ስለዙይ ናትኻ ውሳነ ብግልጺ 

ይፍለጥ እዩ። ከምኡ’ውን ናትኻ ስድራቤት ሓቓዊ ጭብጢታት ደልዩ 

ንምርካብን ናይባዕሎም ውሳነታት ንምግባር ግዘ ከድልዮም ይኽእል 

እዩ። 

ደሊኻ ምርካብ ብዛዕባ ናይ ሰብነት ኣካልን ጕጅለ ዋህዮታት ሓገዝ 

ሓቓዊ ጭብጢታት 

ምውሳን ብሓገዝ ንምውፋይን ንናትኻ ውሳነ ብናይ ኣውስትራሊያ ናይ 

ሰብነት ኣካል ብሓገዝ ውሃቢ ምዃን ምምዝጋብ 

ምይይጥ ምሳኻ ዚቐራረብ ሰብ ንዘለኻ ውሳነ ምዝርራብ። 

ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ወይኻዓ ንዘለኻ ውሳነ ብናይ ኣውስትራሊያ 

ናይ ሰብነት ኣካል ብሓገዝ ውህብቶ ንክተምዝግብ ኣብ ዌብሳይቲ 

www.donatelife.gov.au ምርኣይ። 

  

 

Make a positive difference 

– say YES! 

http://www.donatelife.gov.au/

