
كؤكردنةوةي ثاشماوةي خؤراكةكةت بة 
بةكارهَيناني كيسةي سةوز.



كيسةي سةوز يارمةتي طؤريني 
ثاشماوةي خؤراكةكةت دةدات ببَيت بة 

طازي سروشتي  

لة رَيطةى كيسةى سةوزةوة، ثاشماوةي خؤراكةكةت دةطؤرين بة طازي 
سروشتي. ئةو طازي سروشتييةي كة دةبَيت بة سووتةمةني بؤ ثاس و 

ئؤتؤمبيلةكان تاكة شت كة ثَيويستة تؤ بيكةيت بةكارهَيناني كيسةي سةوزة 
بؤ ثاشماوةي خؤراكةكةت ئةوةى دةمَينَيت ئَيمة كارى بؤ دةكةين. 

 ئامانجَيكي ذينطةيي نيشتيماني هةيةبؤدووبارة بةكارهَينانةوةي 
ثاشماوةي خؤراكي ماَلةكان لة سويد بة شَيوةي زيندةيي.

ئَيمة بة طشتي رَيكةوتووين لةسةر ئةم ئامانجةو كاري بؤ دةكةين بؤ 
ئةوةي بيهَينينة دي ئةم ناميلكةية رووني دةكاتةوة ضؤن ثاشماوةي خؤراك 

جيا بكةيتةوة، دواتر ضي روودةدات و بؤضي طرنطة كة ثاشماوةكة 
جيا بكةيتةوة، هةروةها هةندَيك زانياري كرداريي و روونكردنةوة و 

ئامؤذطاري تَيداية 

 بة رؤتينَيكي ئاساني رؤذانة هةموو دةتوانين كارَيكي باش بؤ
ذينطةكةمان بكةين! 

ئايا زانيوتة كة نزيكةي نيوةي ثاشماوةى ناو تةنةكة خؤَلةكةت ثاشماوةي خؤراكة؟ لةوانةية ئةو خؤراكة بَيت 
كة لةسةر خوانةكة ماوةتةوة،يان ئةوةي كة ماوةى بةكارهَينانى بةسةرضووة، يان ئةو شتانةي لة كاتي نان 
ئامادةكردندا فرَيي دةدةي وةك توَيكَلي ثةتاتة و هَيلكة يان دةنكي قاوة/ ضاي كيس ،  هةموو ئةم ثاشماوةي 

خؤراكانة خؤراك و ووزةي تَيداية كة دةتوانرَيت بةكاربهَينرَيت.
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ضي روو دةدات

1. ثاشماوةي خؤراكةكةت بخة كيسة سةوزةكةوة
2.كة كيسةكة ثِربوو، لةسةرةوة دوو طرَيي لَي بدة و بيخة ناو 
تةنةكةي خؤَلةكةتةوة، لةطةَل كيسةى ثاشماوةكانى تر دايبنَي

3. ئؤتؤمبَيلي خاشاكةكة تةنةكة خؤَلةكان بةتاَل دةكات وةك هةموو 
جارَيك، كيسة خؤَلةكان  دةبات بؤ عةمباري جياكردنةوةكة 
4. كيسة سةوزةكان بةشَيوةيةكي ئؤتؤماتيكي جيادةكرَيتةوة بة 

بةكارهَيناني كامَيرا لة عةمبارةكةدا 

5. سظينسك بايؤطاز ثاشماوةي خؤراكةكة دةطؤرَيت بة طازي 
سروشتي و ثةيني سروشتي 

6 طازة سروشتييةكة بةكاردَيت  وةك سووتةمةني ئؤتؤمبيل،بؤ نموونة 
لة ثاسةكاني ئؤستطؤتاترافيكن ثةيني سروشتي جَيطةي ثةينة 

دةستكردةكة دةطرَيتةوة وةك ثةينَيكي كواليتي بةرز لة كشتووكاَلدا



رَيكخستني ثاشماوةي خؤراكةكةت لةوة ئاسانتر نابَيت تةنها ثاشماوةي خؤراكةكة بخة ناو كيسة سةوزةكةوة، 
 دواتر بيخة ناو سةتَلي خؤَلةكةوة لةطةَل كيسة ثاشماوةكانى تردا دايبنَي 

تَينَيسكا ظَيركن كارةكاني تر تةواو دةكات 

كيسة سةوزةكة كارةكة ئاسان 
دةكات

 لةكوَي ثَيويستة 
كيسة سةوزةكان دابنَيم؟ 

كيسةيةكي جياواز دابنَي بؤ هةَلطرتني كيسة سةوزةكان بؤ ئةوةي 
بؤن نةكات، لة كيسةيةكدا هةَلي مةطرة  كة سةري داثؤشرابَيت 
ثَيمان باشة لة ذَير سينكةكةيا كيسةكان دابنَيي لة تةنيشت سةتَلي 

خؤَلةكةوة.   

 ثَيويستة ضي بكةمة 
كيسة سةوزةكةوة؟

بَيجطة لة ثاشماوةي خؤراك هيض شتَيكي تري تَي مةكة لةوانةية 
ئةو خؤراكة بَيت كة لةسةر خوانةكة ماوةتةوة،يان ئةوةي كة 
بةسةرضووة، يان ئةو شتانةي لة كاتي نان ئامادةكردندا فرَيي 

دةدةي وةك توَيكَلي ثةتاتة و هَيلكةو ضةوري و ئَيسكي طؤشت و 
ماسي يان دةنكي قاوة/ ضاي سةفةري 

ثَيويستة بزانيتنايبَت بةرطي كةل و ثةل ثَيضانةوة ، كاغةز، 
تووتن، مادةي ثالستيكي يان هةر شتَيكي تر كة لة ذَير جؤرَيكي 

تري دووبارة بةكارهَينانةوة ثؤلَين بكرَيت بكرَيتة ناو كيسة 
سةوزةكةوة.   

لة بةرطي ثشتةوةي ئةم ناميلكةيةدا،رَيبةرييكي كورت هةية لةسةر  
ئةو شتانةي كة ثَيويستة بكرَيتة ناو كيسةي سةوزةوة ئةو ثارضةية 

ببِرةو لة ضَيشتخانةكةتدا هةَلي بواسة



 لةكوَي دةبَيت 
كيسة سةوزةكة فِرَي بدةم؟

كة كيسة سةوزةكة ثِربوو، لةسةرةوة دوو طرَيي لَي بدة ، بة 
هةمان شَيوةي كيسة خؤَلةكاني تر دواتر بيخةرة ناو سةتَلي 

خؤَلةكةوة   

 بؤضي كيسة سةوزةكة 
 شَيوةكةي جياوازة؟

كيسة سةوزةكة تؤزَيك بضووكترة لة كيسةي خؤَلي ئاسايي 
هؤكارةكةشي ئةوةية ئةم  كيسةية ثَيويستة زوو فرَى بدرَيت بؤ 

ئةوةي بؤن نةكات شوَيني هةَلطرتنى نيية ضونكة بؤ هيض شتَيكي 
تر بةكارنةهَينرَيت بَيجطة لة ثاشماوةي خؤراك 

رةنطة سةوزةكة يارمةتي  كامَيرةي كارطةي جياكردنةوةكةمان 
دةدات بؤ ناسينةوةو جياكردنةوةى  كيسة سةوزةكان لةكيسةي 

خؤَلةكانى تر دةدات بة شَيوةيةكي ئؤتؤماتيكي  كيسةكة لة مادةي 
ثالستيكيي دووبارة بةكارهَينراوةوة دروست كراوة. 

ضي بكةم كاتَي كيسة سةوزةكان بةرةو تةواو 
بوون ضوون؟

ئةطةر لة خانوودا دةذيت، كيسةيةكي سةوز بكة بة دةسكي 
سةتَلي خؤَلةكةوة كاتَيك ثَيويستت بة كيسةي تر بوو  شؤفَيرةكة 

دةستةيةكي نوَي كيسةي سةوزت بؤ دادةنَيت كاتَيك سةتَلي خؤَلةكة 
بةتاَل دةكاتةوة بيرت نةضَيت كيسةكة لَيبكةرةوة لة دةسكي سةتَلي 

خؤَلةكة كاتَيك كيسة تازةكانت وةرطرت 

ئةطةر لة شووقةدا دةذيت، ثةيوةندي بكة بة خاوةنى شوَينةكةت 
يان ئةو كؤمثانيايةي كة خاوةني شوَينةكةية كاتَيك كيسة 

سةوزةكانت بةرةو كةمبوونةوة دةضَيت دةشتوانيت كيسة 
سةوزةكان لة سةنتةرةكاني دووبارة بةكارهَينانةوة بة دةست بهَيني 

لة يارستؤد، مالمين وئولستَيما 

ثارةي زيادة نادةيت بؤ وةرطرتني كيسة سةوزةكان -  ضونكة بؤ 
ئةو ثارةية زياد كراوة كة دةيدةيت بة ئؤتؤمبَيلي خؤَلِرَيذةكة  

ئايا دةتوانم لة ماَلةوة بةردةوام بم لة بةرهةم 
هَيناني ثةين لةماَلةوة

ئةطةر خؤت لة ماَلةوة كاري بةرهةم هَيناني ثةين دةكةيت دةتواني 
بةردةوام بيت، بةو مةرجةي وةزارةتي ذينطة ئاطادار بكةيتةوة 

بةالَم ئةطةر كيسةي سةوز بةكاربهَينيت سوودي بؤ ذينطة زياترة  
، ضونكة ثاشماوةكة بؤ بةرهةمهَيناني طازي سروشتي و ثةيني 

سروشتي بةكار دَيت 

طرنط! هةموو شتَيكى ناو سةتَلي خؤَلةكة ثَيويستة 
لةناو كيسةي ثالستيكيدا بَيت و دوو طرَيي لَيدرابَيت

هةرشتَيك بخةيتة ناو سةتَلي خؤَلةكةوة ثَيويستة لة كيسةي 
ثالستيكيدا بَيت و دوو طرَيي لَيدرابَيت ئةطةر ثاشماوةي 

خؤراكييش نةبَيت دووطرَيكة طرنطة ضونكة ناهَيَلَيت  خاشاكةكة 
برذَيتة ناو سةتَلي خؤَلةكةوة هةر شتَيك بِرذَيت كَيشة دروست 

دةكات لةناو كارطةي جياكردنةوةكةدا و رَي لة بةرهةمهَيناني 
طازي سروشتي دةطرَيت لة ثاشماوةي خؤراكةكةوة 

بةم شَيوةية كيسةكة طرَي دةدرَيت بيرت نةضَيت دوو طرَيي لَي بدة



طؤِريني ثاشماوةي خؤراك بؤ طازي 
سروشتي و ثةيني سروشتي 

طازي سروشتي  سووتةمةنييةكي ئؤتؤمبيلي طةورةية كة لة دووبارةبةكارهَينانةوةي ثاشماوةي خؤراك و 
سةرضاوة سروشتييةكاني تر دروست كراوة طازي سروشتي بة تَيكشكاندني ثاشماوةي خؤراكةكة لةاليةن 
زيندةوةرة بضووكةكانةوة لة ذينطةيةكي بَي ئؤكسجيندا دروست دةبَيت ئةمة روودةدات لة كاالطةي طازي 

سروشتييةكةمان لة لينشؤثين بَيجطة لة طازي سروشتي ثرؤسةكة ثةيني سروشتي كوالَيتي بةرز بةرهةم 
دةهَينَيت كة لة .كشتووكاَلدا بةكاردَيت.  

1. ثاشماوةي خؤراكةكة لة كيسة سةوزةكانةوة بةتاَل دةكرَيت لة 
يةكةي ئامادةكردن كيسة سةوزةكان دةبرَينة كورةي سووتاني 

ثاشماوةكانةوة بؤ بةدةستهَيناني طةرميي ناوةندي و كارةبا 

2. ثاشماوةي خؤراكةكة دةكرَيتة ناو دةفرَيكي شيكردنةوةوة، كة 
شيدةكرَيتةوة  بؤ بةرهةمهَيناني طازي سروشتي  

3. طازةكة خاوَين دةكرَيتةوة بة جؤرَيك كة لةباربَيت بؤ 
بةكارهَينان وةك سووتةمةني ئؤتؤمبيلي طةورة  

4. بَيجطة لة طازي سروشتي ثرؤسةكة ثةيني سروشتي كوالَيتي 
بةرز بةرهةم دةهَينَيت كة لة .كشتووكاَلدا بةكاردَيت. 

1. 2. 3. 4.



ئايا دةزانيت؟
ئةطةر ماَلَيك سَي كيسةي سةوز ثِر بكةن لة 	 

ثاشماوةي خؤراك هةموو هةفتةيةك، ئةمة طازي 
سروشتي تةواو بةرهةم دةهَينَي لةساَلَيكدا بؤ 

ووزةدان بة ثاسَيك بؤ ماوةي 90 كيلؤمةتر

هةموو ثاسة ناوخؤييةكاني لينشؤثين بة طازي 	 
سروشتي كاردةكةن

1 كيلؤطرام ثاشماوةي خؤراك بِري يةك كيلؤطرام 	 
ثةيني سروشتي كوالَيتي بةرز بةرهةم دةهَينَيت، 
كة دةتوانَيت جَيي ثةينة دةستكردةكة بطرَيتةوة لة 

كشتووكاَلدا

هةموو مرؤظَيك ساالَنة 100 كيلؤطرام ثاشماوةي 	 
خؤراك فِرَي دةدات، نزيكةي يةك بةش لة سَي 

بةشي ئةم بِرة ثاشةرؤي ناثَيويستة هةوَل بدة 
خواردني زياد لة ثَيويست مةكِرة و خواردنةكان 
بة باشي هةَلبطرة. هةميشة بؤني خؤراك بكة و 
تامي بكة ثَيش ئةوةي فِرَيي بدةي - تةنها بة ثَيي 

بةروارةكة بِريار مةدة 

بؤ زانياري زياتر لةسةر جياكردنةوةي ثاشماوةي خؤراك تكاية سةرداني
 

tekniskaverken.se مالَثةرةكةمان بكة

هةروةها دةتوانيت ثةيوةندي بة سةنتةري  راذةي بةشداربووانةوة بكةيت بة ذمارة 
013-20 81 80

ثةِرةي ثشتةوةي ئةم ناميلكةية ببِرة و لة شوَينَيكي بةرضاوي ضَيشتخانةكةتدا هةلَي 

بواسة. ئةمة يارمةتيت دةدات لة .ثرؤسةي جياكردنةوةكة تَي بطةيت 



ثا�شماوةي خ�ؤراك
خاو و لَينراو

�شا و قاوة
 دةنكي قاوة و طةالَ 

ضا/ضاي سةفةري, فلتةر.

ئَي�شك و بةرط
 ئَيسكي طؤشت و ماسي، هةناوي ماسي

توَيكَلي هَيلكة بةرطي خواردنة ئاوييةكان.

مي�ةو �شةوزة
 ناوك و توَيكَل و تؤو هةروةها

ئةو ميوةو سةوزانةي كة ثيربوون

روؤنةكاين �شَي�شت لَينان 
 كةرة, رؤن, زةيت 

و جؤرةكاني تر

ضي بخةيتة كيسة سةوزةكةوة

رؤذنامةكان, بةرطي كةل و ثةل ثَيضانةوة, كارتؤن سندوق, مادةي ثالستيكي, شووشة, كانزا, مادةي كيميايي هتد ئةمانة ثَيويستة بة جيا جيابكرَيتةوة بؤ دووبارة بةكارهَينانةوة. طرنط ! 

رووةكةكان
ثاشماوةي رووةكي ئينجانة, 

خاك و باخ.

ت�وتن
قنة جطةرة و بةرهةمةكاني 

تري تووتن

دة�شتة�رِس و كاغةز
كاغةز, دةستةسِر, كوتاَل/ضنراو، دايبي 

سانتي.

ئةم شتانة مةخةرة ناو كيسة سةوزةكانةوة

دةرمان
دةرماني كؤن ثَيويستة بدرَيت بة 

دةرمانساز.


