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 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۸۰/۸۰/۲۸۰۲                                             پوهنمل حاجی محمد نوزادی

 ، الملونه او درملنهروغید زړه نا                                           

، ددغی ناروغۍ په اړوند چی می څه په زړه پوری شوهسره دهغه راهیسی چی د زړه بایپاس عملیات می تر       

نو د لوستونکو سره می غه می تر لویه بریده پښتو ته ژباړلی او دخپلو لیک، هشوی مالومات په رسنیو کی تر سترګو

بشپړ پوهاوۍ ولری څو خدای مکړه د اخته کیدو . ددی نه می موخه داده چی لوستونکی می پدی اړوند شریک کړیدی

ځکه چی دا ناوړه . داستانو ته مالومات او مشوری ورکړیپر مهال بیځایه وارخطا نشی او یا هم وکوالی شی خپلو دو

، ددی کار المل د وګړو نسبتا مرفع او ارام ژوند دی ایزی نارغۍ ( بڼه خپلویمی ) ډله ناروغی کرار کرار دیوی اپیدی

. غوړین توکی ، بوره لرونکی لیت کچه داړتیا په پرتله ټیټه دهچیری چی غذا ته کافی السرسۍ شته مګر دفزیکی فعا

 . دناروغۍ بنسټیز الملونه ګڼل کیږیزړه د رګونو خواږه توکی او مالګین توکی د 

رسنیو  کاله مخکی په بریښنایی نژدی شپږترسرلیک الندی « دناروغ زړه تماشا مه کوی » لومړی لیکنه می د      

نوموړی لیکنه تر لویه . څخه په ګټه اخیستنه لیکل شوی وه ، روسی او انګریزی سرچینوکی خپره شوه چی د ډنمارکی

خوا زیات نه وو او له بلی دومره رسنیو شمیر بریښنایی هغه مهال دیوی خوا د افغانی . ه بشپړه او هراړخیزه وهبرید

دوستان دلته په اروپا او ان  . اوس می ډیرۍوخت انترنیټ ته السرسۍ نه درلود وستونکو ال هغهډیرو افغانی ل

 یون یا ایمیل دالری غوښتنه راڅخه کوی چی یوه کاپی ی، د تلیفدییی ارویدلی افغانستان کی چی دلیکنی په هکله 

، بل داچی ځینی نوی مالوماتونه هم د دلوستلو زغم اوس مخ پر کمیدو دی او یو داچی هغه لیکنه ډیره اوږدهورولیږم. 

نه دالیکده . هیله ی او لنډیزه بڼه ددوی پالس ورکړمیادولو وړ دی ځکه می نو و پتییل چی اړوند مالومات په کښیکښل

 .به ددوی غوښتنو ټه ځواب ووایی

بلد کسان کوالی شی د غذایی مناسب رژیم په  .داکار د عامه پوهاوۍ او دخلګو د بلدیت په موخه ډیر اړین دی       
بخته ورسره مخامخ ساتلو او دفزیکی ګټور فعالیت په خپلولوسره ددی وژونکی ناروغۍ مخنیوی وکړی او که له بده 

، دهغی و عالج ته مال نه چی ناروغی یی له پښو و غورځویی شی پر خپل وخت یانی مخکی لدی ، کوالهم شی
  .وتړی

. ی بیله تفریح څخه ټول عمر کارکویت یو ډیر ظریف تخنیک دی چدغوښو یوه غټه عضله او دالهی خلق زړه      
. زړه نه نجیبو غړو په ډله کی ځای لریدډیرو کی بدن په ددغی عضلی له کاره لویدل د ژوند دپای ټکی دی ځکه نو 

د ټولو . م د انسانانو د پاره د پام وړ دیپه فزیکی توګه یوه اړینه عضله ده بلکه دهغه معنوی دروندوالی هیوازی 
. وی اړخ سره تړا ونلرید زړه دمعندی شاعرانو په شعرونو کی به ډیر لږ داسی یوشعر تر سترګو شی چی هغه 

 :رحمان بابا

  زړه د ځلیل تر کعبی دا کعبه ده لویه              چی اباد کا څوک ویران حرم د                                    
 عبدالحمید ماشوخیل :

 ګوښه سی عقل و هوش زړه چی پری راشی دعشق پوځ ټول سیاه پوش            ال عالج له                          
 

. ځکه نو اصلی خبره هیره او پربله روان شمعر او شاعری پوری ورسیږی نو تل زما څخه کله چی خبره تر ش      
. دلته چی هر هغه په زړه کی د رګونو ناروغی دهصلی خبری ته چی ه دمعنوی اړخ نه تیر او رابه شم اپکار ده د زړ

، دا ټول ، لیکمنشر ته سپارلی دی می چی پخوا  له مخی خپلو نورو هغو لیکنوسرچینو او  د بیالبیلوڅه د زړه په هکله 
. دهمدی کبله تر وسه وسه هڅه لکی طبیبانو د پام اړولو په موخههغه څه دی چی دعامه پوهاوی په موخه دی نه د مس

. کله پوهیدل اسانه کار ندی د عامو کسانوهغو باندی په شویده چی پیچلی طبی ترمینالوژی و نه کارول شی ځکه چی 
، دوی تل هغه اصطالح ډاکتر سره مرکه اورم د کوم متخصصوی ناروغۍ په هکله دعامی پوهاوی پخاطرناکله چی دی

. له بده مرغه په هر کچه چی ډاکتر ډیر پوه ګانی کاروی لکه په یوه طبی علمی سیمینار کی چی یی کارول پکار دی 
 .پوهیدلو وړ دیمو خلګو دپاره لږ دمتخصص وی ، به هم هغه کچه یی څرګندونی دعااو لوی 
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 :ړه جوړښت او دکارکولو څرنګوالید ز
په حرکت نه دریدونکی ډول دایما ، داغړۍ دغوښو یوه غټه عضله ده چی په اناټومۍ نه که تیرشوپیچلی د زړه د        

، خونی ( ریداخلی برخه کی څلور خانی ) کام. زړه په ولیږی یانی انبساط او انقباض کویپراخیږی اوسره ټ، کی دی
. ه دییی ښی خوا او دوی نوری کیڼی خوات . دوی خانیلری

خپل دکیڼ او ښی خوا خونی یو بل ته الره نلری مګر په 
کی یوه خونه . په هره خوا منځ کی یی یو بل ته الره شته

 پاسنی خونی یی ډاکتران اذین یا. لوړه او یوه کښته ده
ړه اصلی دنده په . د زدهلیزونه او کښتنی یی بطین بولی

 :وو دورانو کی د وینو انتقالول دید
ددی دوران دنده په زړه کی د   :د وینو وړوکی دورانالف ـ 

پرغاړه ده . ناصافه وینه یانی هغه  دهلیزاو کیڼ  بطین ښی
، یی دبدن په حجرو کی د السه وړکړیوینه چی اکسیجن 

هغه  دزړه د پراخیدو ) انبساط ( پر وخت ښی دهلیز او له
د ښی څخه د زړه د سره ټولیدو ) انقباض ( پر مهال ځایه 

کی  په سږووینه بطین دالری سږی ته ځی . دغه ناصافه 
سیجن اخلی او دصافی ، اکدهغی هوا څخه چی تنفس کوو یی

. پدی توګه انبساط پروخت  کیڼ دهلیز ته راځیوینی پنامه د 
 وړوکی دورانپوری د وینی د تګ راتګ دوران د کیڼ دهلیز  او له سږی څخه ترڅخه تر سږی د ښی بطین د زړه 

 پنامه هم یادوی . دوران سږو دوړوکی دوران د  .پنامه یادیږی

پړولو سره کیڼ دهلیز ته راغلی هغه اکسیجن لرونکی صافه وینه چی د وړوکی دوران په بش :ب ـ د وینو لوی دوران
. ددی دبدن دټولو برخوغړو ته رسول کیږیدالری پنډو رګونو ( ) غښتلو ، دعضلی د انقباض په وخت دشیریانو ده

رسولو موخه داده چی هلته هره حجره د ژوندی پاته کیدلو او فعالیت په خاطر اکسیجن ته اړتیا لری او هغه بیا ددغی 
رونکی . پدی توګه اکسیجن ل، ورته رسیږیهوا څخه اخیستی دی په مټ چی په سږو کی یی د تنفس شویوینی صافی 

دالسه ورکوی او دناصافی وینی پنامه د وریدونو ) نازکو رګونو ( دالری دبدن په نورو غړو کی وینه خپل اکسیجن 
ټول بدن ، پیلد کیڼ بطین څخه  لوی دوران. پدی کار سره د وینو نبساط په وخت و ښی دهلیز ته راځیبیرته د زړه د ا

 .پنامه هم بولی سیسټم دوراند  لوی دوران. یاو بیا بیرته تر ښی دهلیز پوری پای ته رسیږ

 :د زړه برقی سیسټم     
خالف چی د مغز په امر لری چی په مټ یی د نورمالو عصبی حجرو په  برقی سیسټملدی نه پرته زړه یو ځاګړی      

هری یوی ثانیی کی  په . د زړه برقی سیسټم یتمیک او منظم سیګنالونه تولیدویټم دخپله ځانه رس، دا سیفعالیت کوی
و په . که چیری زړه له بدنه وایستل شی اانقباض وکړی یانیدزړه عضلو ته سیګنال ورکوی چی باید ځان سره ټول 

. ددی خبری مانا داده چی د مغز څخه دهدایت بیاهم خپل فعالیت ته دوام ورکوی ،مالګینو اوبو کی کښیښودل شی
د زړه د مګر دایوازی دزړه برقی سیستم ندی چی . خپله خپل کارکوی، تر یوی کچی پوری پپرتهکولو ترالسه 

سست حرکت ته امرونه کوی چی داړتیا سره سم چټک یا  زړه . په مغز کی اعصابحرکتونو چټکوالی تنظیموی
زیاتوالی دا اړتیا منځته راولی چی زړه چټک حرکتونه وکړی . هغه هارمونونه چی په بدن  د فزیکی فعالیت .وکړی

. دسخت نو پرچټکوالی باندی اغیز ښندیکتود زړه د حر، همدارنګه پروخت تولیدیږیاو روحی فشار کی دسترس 
پاخه عمر کسانو » ) د ځلو پوری سره ټول او پراخ شی  ۲۸۸فزیکی کار پرمهال زړه کوالی شی په یوه دقیقه کی تر 

  .کال د جون ګڼه ( ۲۸۰۲، د پنامه ډنمارکی ژبۍ ژورنال« چاری 
 :میخانیکی زړه      
ه فوری امکان نه ترالسکار خپله وړتیا د السه ورکړی نو تل ددی دناروغۍ له کبله زړه انسان د یوه چی کله       

. غواړی باید یو موده انتظار وباسیغواړی نه  ورته واچول شی نو پدی هیلهدونر یانی دبل چا زړه  هیو کیږی چی د
پنامه « Heart mate II» ی چی د ل شاچووناروغ ته یو میخانیکی زړه کیدالی شی پوری  دداسی امکان د ترالسه کولو
تنو ته داسی میکانیکی زړه اچول شویدی . دا ډول میخانیکی زړه  دیوه دونر  ۰۸یوازییی یادوی . تر اوسه پوری 

ر زړه واخلی ، زیات عمر میاشتی کار کوی . ځینی یی بیله لدی نه دون ۰۱زړه تر اخیستلو پوری په منځنی توګه 
 . ) هم هغه ژورنال ( کی په حق رسیږی و ځینی نور یی بیا لدی مودی نه مخژوندی پاته ا

  ؟ناروغی څه ده او څنګه منځته راځید زړه درګونو 
 لکه څنګه چی یاده شوه دبدن هره حجره د ژوندی او فعال پاته کیدو پخاطر و اکسیجن ته اړتیالری او که چیری       

هره بله پخپله د زړه عضلی هم لکه دبدن و له کاره پاته او فلج کیږی . ند دپاره مهم توکۍ ور ونه رسیږی ندغه د ژو
برخه داکسیجن داړتیا څخه بیغمه ندی او بیله داکسیجن د ور رسیدلو څخه له کاره لویږی . لکه څنګه چی پوهیږو د 
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هغه اکسیجن لرونکی وینه چی د زړه دانقباض پر وخت دهغه د کیڼ . حرکتونه ) انقباض او انبساط ( دیزړه کار دده 
. کله چی یته هم د ځانګړو رګونو دالری رسو ، د ټول بدن په ګډون د زړه وغوښوخارجیږیسره بطین څځه په فشار 

ره یی س . پدی کارجن لرونکی وینه ورته رسیدالی نشیدغه رګونه بند شی وعضلو ته د وینو الره هم بنده او اکسی
و انقباض حرکتونه اجرا دکاره لویږی یانی د انبساط ا عضلو ته اکسیجن نه رسیږی او د یوی مودی په تیریدو سره 

. دی حالت ته د زړه بدن ته وینه او اکسیجن نه رسیږی . کله چی دا حرکتونه نه وی نو دمغز په ګډون ټولکوالی نشی
 .د مرګ نه ورڅخه ژغورل کیدالی شی دریدل وای چی په سختی سره سړی

 ؟دید زړه درګونو دبندیدو الملونه کوم       
. که چیری خت هغه په انرژی تبدلیږی او سوزینو دکار او فزیکی فعالیت په وکله چی انسانان خواړه خوری       

وکی په بدن کی نه سوزی شرایط نسبتا مرفع وی چی غوړه غذا رسیدونکی او فزیکی فعالیت لږ وی نو ټول غوړین ت
. دغه مواد د وخت په تیریدو سره د زړه په رګونو کی یی بولیکولیستیرول  یوه برخه یی وینو ته جذبیږی چی او

داوبو ایشولو د  . داهغه څه ته ورته والی لری چینامه یی یادویچی د منګ نیولو پدهغوی پر دیوالونو رسوب کوی 
، درګونو مجرا تنګوی او په پای کی ار د رسوب شوو موادو کچه زیاتیږیکرار کر. تر سترګو کیږی لوښی په تل کی

. په وینو ړه دریږی او عزرائیل دروازه ټکوی. پدی توګه زه سم د وینو د تیریدو الره ډب سییی بیخی بنده او ورسر
دوینو . نیولو کار چټکوی کی د شکری او مالګی زیاتوالی او همدارنګه د سګریټو څکول په وینو کی د رسوب او منګ

کالو پوری وخت نیسی . په همدی  ۰۸څخه تر  ۲۸رګ په ټپه بندیدل د څو ورځو یا هفتو کارندی بلکه دا کار د یوه د 
ډیر ، ویکښته یی عمرکلنۍ  ۱۸تر چی منځته راځی او په ځوانانو کی کی خاطر ده چی دا ناروغی اکثرا په پاخه سن 

  .لږ لیدل کیږی
 ؟ د منګ نیولو او رسوب مخنیوی وکړونګه کوالی شو په رګونو کی څ       
 حیوانی غوړیو. دنوی ځوانی له وخت څخه پکار ده چی د رول لریزیات پدی کار کی عامه پوهاوی ډیر        

حد  . د خوږو شیانو خوړل باید اقلول شیتی غوړی په لږه اندازه وکاردخوړلو څخه تر وسه وسه مخ واړول شی او نبا
د څلور پښی . ګرامو زیات نه وی ۱ تر ته راټیټ او د مالګی څخه ډیر لږ کار واخیستل شی چی ورځنی مقدار یی

. .  ( او کبانو د مرغانو ) چرګ ، فیلمرغ . لرونکو ) چارپایه ( حیواناتو د غوښو څخه پرهیز وشی او پرځای یی 
  .ټینګ پام واړول شی او د ډاکتر دسپارښت سره سم کار وشیناروغی ) دیابیت ( ته باید دشکری . غوښه و کارول شی

. فزیکی فعالیت باید هیڅکه هم له یاده ونه ، باید هیڅکله هم ونه څکول شیدهسګریټ چی د راز راز ناروغیو مور 
هغه کسان چی د فزیکی کارکولو سره لږ سروکار لری  او وسه پوری سپورټی لوبی او ورزش زیات وشی . ایستل شی

یوه ساعت پوری پیاده وګرځی . د وینو فشار او همدارنګه په ، پکار ده چی هره ورځ لږ تر لږه تر د نیم ساعت نه تر 
په پام کی ونیول شی . یی په هکله په منظم ډول اندازه او دډاکتر سپارښتونه کولیستیرول او شکری کچه باید وینو ګی د

د وینو فشار ، په وینو کی د شکری او هم ټ یی په کور کی د نیکه مرغه اوس داسی وړوکی الی شته چی په م
، بوره او مالګه په ځانګړی وړی ) په تیره بیا حیوانی غوړی (دا دری توکی لکه غ. کولیستیرول اندازه مالومیدالی شی

په وینو  . دا هغه څه دی چیخوړلو څخه یی تر وسه وسه ډډه وشیتوګه د زړه د ناروغیو د پاره زهر دی چی باید د 
د زیتون په کی د کولیستیرول د زیاتوالی مخنیوی کوی او دا کار بیا پخپله په ګونو کی د منګ نیولو مخه نیسی . 

، په هره کچه چی ، د جوارو غوړو . . . . خطرناک کولیستیرول لږ دی ، دانګورو د دانو په غوړوو غوړوخالص
غوړی پدی ډول سره پیژندالی شو : که . مشبوع او نامشبوع ته دهغوړین مواد مشبوع وی ، دکولیستیرول برخه یی زیا

په غوړو کی یو شی پوخ او تر سړیدو وروسته یی په یخچال کی د څو ساعتو دپاره کښیږدو ، که یی غوړی هر 
څومره زیات کلک شوی وه نو هغومره زیات مشبوع او دخوړلو وړ ندی ، او که هرڅومره اوبړن پاته وه نو هغومره 

ډه کمه او په غذایی رژیم کی باید د غوښو ون .ولیستیرول یی کم او دخوړلو وړ دی، خطرناک کات نامشبوعزی
  .ګرامو پوری وخوړل شی ۰۸۸لږه تر  په ګډه باید لږ تر ، ترکاری او میویدترکاری ونډه زیاته شی

 :د ناروغی نښی نښانی او تشخیص یی د زړه د رګونو
، کیدالی شی کیڼ بازو ، کیڼه سینی کیڼ پلو کی دردونه پیداکیږیساده نښی دادی چی د  ددی ناروغۍ ډیری        

ه ان د . داډول دردونه کله ناکلڅخه ده و. په لږ کار سره ستړی کیدل هم یوه له نښاندردونه ولریاوږه او غاړه هم 
وی او یوازی سټریا موجوده وی چی د . کله کله خو په ځینو کسانو کی هیڅ درد هم نه غاښ درد ته ورته والۍ لری

ل هم ددی ناروغۍ تګ پروخت او یاهم د ډیر سپک کار پر مهال حس کیږی . خفګان او په لږ څه باندی ډیر قهرید
 . ه په ناروغۍ باندی خبریدالی شوښو نښانو لیست وو چی له مخی د زړ. دا دهغو ساده نسره تړلی نښی دی

چی هغه هم په مجهزو روغتونونو او کلینیکونو تر سره کیدالی صص ډاکتر دنده ده دناروغۍ تشخیص بیا یوازی د متخ
شی . که لوړی نښی په تکرار سره ولیدل شی، باید خپل معالج ډاکتر ته مراجعه وشی څو ددقیقو کتنو دپاره یی اړوند 

 روغتون ته ولیږی .
 : د زړه د رګونو د ناروغۍ درملنه      
نه یوازی په اختصاصی روغتونو کی د پرمختللی تخنیک په مرسته تر سره کیږی او د ددی نارو غۍ  درمل     

. که چیری منګ دومره ګونو کی د منګ کچه څومره لوړه دهډول یی پدی پوری اړه لری چی په نوموړو ردرملنی 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

، نو د تنګه کړی ویزیات نه وی چی د وینو د تګ راتګ الره یی په ټپه بنده کړی بلکه دا مجرا یی تر ډیره بریده 
ورانه په بیخ کی د یوه رګ د الری د زړه بند شوی رګ ته د ځانګړی متود او الی په مرسته یو بالون ور تیروی تر 

دومره منګ . که چیری ډول د الری نه تګ راتګ وکړای شی څو تنګ شوی ځای پراخ کړی چی وینه یی په عادی
. ددی دپاره ددی کار چاره یوازی د بایپاس عملیاتو په مټ امکان لری  ، نووی چی مجرا یی بیخی بنده کړی وی زیات

ای پیوند کوی چی پدی پرځ ، د پښی د پنډۍ نه یو رګ راباسی او په زړه کی یی دبند شوی رګد سینی قفس خالصوی
  . پرانیزی او په اصطالح کوڅه بدلویډول د وینو د تګ راتګ دپاره بله نوی الره 

 :د نارغۍ المل کیدالی شیکی د زړه راکی توپه قطیو خو     
ګنه کی یوه لیکنه تر سترګو شوه او  ۲۸۰۲/  ۲/  ۲۰پنامه ډنمارکی ورځپاڼی په « 24timer» پدی هکله می د      

 :. د لیکنی پښتو بڼه داده، ګټور ګڼموړی ناروغۍ د الملونو څخه خبر شیلوستل یی دهغو کسانو د پاره چی د نوم
موادو استعمال د زړه دناروغۍ ریسک جګوی . دهغو خوراکی توکو ډیره  Bisphenol Aوی څیړنی ښئی چی د )  ن     

، د )بیسفینول ای ( مواد لری ځکه چی دامواد د نوموړو ا په پالستیکی قطیو کی ساتل کیږیبرخه چی کنسرو شوی اوی
ګنده شوی وه چی بیسفینول په بدن کی د هارمونونو . دا ال پخوا څردیو د ښه ساتلو پخاطر کارول کیږیقطیو دبسته بن

ناروغۍ د راپیښیدو خطر لوړ اختالالت منځته راولی مګر نوو څیړنو برسیره پر دی دا هم وښوده چی دامواد د زړه د 

پوهنتونونو یو شمیر څیړونکو د لسو کالو په موده کی ټولټال پر « Cambridg» او «  Exeter» . د انګلستان د بیایی
کسانوباندی پدی اړوند څیړنی ترسره کړی او پایلو یی دا ښودلی ده چی ددغو کسانو د ټول شمیر په نیمه برخه  ۰۰۰۱

، د څیړنو د پیل په وخت کی یی بولو اخته شوی سانو چی دزړه په ناروغۍکی د زړه ناروغی منځته راغلی ده . دغو ک
، په پوهنتون کی یو پوهاند دی Exeterچی د  David Mezer. ښاغلی ) میتیازو ( د بیسفینول مواد په ډیر مقدار درلودل 

دو سره په دا ال تر اوسه څرګنده نده چی بیسفینول پخپله په مستقل ډول ددی کار المل ګرځیدلی یا د نورو موا: » وایی
فکر وکړی او  . په هرحال پکار ده چی چارواکی د نوموړو موادو د نه کارولو په هکلهګډه ددی کار جوګه کیږی

همدارنګه باید د نورو څیړنو پر بنسټ دا هم څرګنده شی چی بیسفینول د انسان په بدن کی څه ډول فعل او انفعاالت 
 . «دی په کوم ډول منفی اغیزی ښندی رامنځته کوی او پر زړه بان

کارول منع شویدی چی تر  Bisphinol Aکال راهیسی په هغو لوښو او بسته بندیو کی د  ۲۸۰۸په ډنمارک کی دتیر       
. ښیښه ، د خوراکی توکو قطی اونور دری کلن عمر پوری ماشومانو د خوراکی شیانو سره تماس لری لکه د چوشک

مګر د خوراکی موادو د یو لړ نورو بیشمیره کنسرو قطیو داخلی برخه ال اوس هم چی موږ یی هره ورځ کاروو ، د 
. دا هغه څه دی چی باید په ټینګه ورته پام واړول شی او شیانو باندی پوښل کیږی بیسفینول په خطرناکو موادو لرونکو

 . یوی پر الرو چارو یی غور وشیدمخن
Bisphenol A   دا ماده چی د پولی دداخلی مخ په الک کی کارول کیږی د خوراکی توکو د قطیو په پالستیک او .
. پر ونی سیسټم باندی منقی اغیزه ښندی، دانسان پر هارملری تولیداتو په ترکیب کی ګډون Epoxideکاربوناټ او 

. نوموړی ماده په اروپایی اتحادیه کی ت وښوده چی جنین وژونکی اغیز لریموږکانو باندی ددی مادی البراتواری تس
په ټولو . فرانسی پدی وروستیو کی ددی مادی کارول ونکی مادو په لست کی شامله شویدهد هارمونی سیسټم د اخالل

 .                             ه په تماس کی راځی ، منع کړیدی (هغو قطیو کی چی د خوراکی موادو سر
 
 پای

 
 


