
ماسی گرتن 
له  سوید



هه موو ماسیه ک خاوه نداره  
له  سوید هه موو ئاوێکی ماسیگرتن خاوه نداره  و له به ر ئه وه  
ده بێت مۆڵه تت هه بێت له  الیه ن خاوه نه که  بۆ ئه وه ی بتوانیت 

ماسی بگریت.

له  زۆربه ی ئاوه کان ده توانیت کارتی ماسی گرتن بکڕیت 
که  مۆڵه تت پێده دات که  بتوانیت له  ڕێک ئه و ئاوه  ماسی 

بگریت. ئه گه ر ده تانه وێت زیاتر بزانن ده رباره ی ئه وه  که  له  
چ شوێنێک ده توانن ماسی بگرن و له  چ شوێنێک ده توانن 
کارتی ماسیگرتن بکڕن ئه وا پرسیار له  بیرۆی گه شتكار 

پرسیار بکه ن.

ماسی گرتن به  بێ مۆڵه ت )کارتی ماسی گرتن( یاساشکاندنه  
که  له وانه یه  ببێته  هۆی سزای زیندان.

ئه گه ر سه رپێچیكردن له  ئه و یاسانه ی ماسیگرتن بکه یت که  
هه یه  له  ئه و ئاوه ی که  له وێ کارتی ماسی گرتنت کڕیوه  ئه وا 

له وانه یه  تاوانبار بیت که  مزی كۆنترۆڵ بده یت به  ئه و که سه ی 
که  خاوه نی ماسیه که یه .

بیرۆی گه شتكار ده توانن یارمه تی 
ئه تۆ بده ن به  زانیاری ده رباره ی ئه وه  

که  له  چ شوێنێک بۆت هه یه  ماسی 
بگریت و له  چ شوێنێک کارتی 

ماسی گرتن ده کڕیت. ئه وان هه روه ها 
ده توانن یارمه تیت بده ن بۆ زانیاری 

ده رباره ی ئه وه  که  کام یاساگه لی 
ماسی گرتن هه ن له  ئه و ئاوه ی که  

ماسی گرتن ئازاده .



که ره سته ی ده ستی
 به  که ره سته ی ده ستی مه به ست ماسی گرتن به  یه ک )۱ دانه ( 
قوالپی ماسیگرتن، ماسیگرتن له  سه ر سه هۆڵ یان که ره سته ی 

له وجۆره  که  ته نافی پێوه یه  یان ئه وپه ڕی ۱۰ قوالپ. 

ڕیزپه ڕی - ماسی گرتنی ئازاد 
له  كه ناری ده ریا و ئه و پێنج گۆمه کان ڤێنه رن، ڤێته رن، 

مێالرێن، هیه لمارێن و ستوورشێن له  یه متالند )نه خشه  ببینه ( 
ماسی گرتن به  كه ره سته ی ماسی گرتن ئازاده  و واته  پێویست 

به  کڕینی کارتی ماسی گرتن نیه  بۆ ئه و جۆره  ماسی گرتنه !

به اڵم به  پێچه وانه  ڕێساگه ل هه ن که  هه رچه ن ده بێت ڕه هایان 
بکه یت، بۆ موونه  ماسیه کان ده بێت چه نده  گه وره  بن بۆ ئه وه ی 

بتوانیت هه ڵیانگریت و ڕێساگه ل که  بڕیار ده ده ن که  له  چ 
کاتێک و له  چ شوێنێک گرتنی هه ندێک جۆره  ماسی قه ده خه یه .

سه رپێچیی كردنی ئه و ڕێسانه  یاساشكاندنه  که  له وانه یه  ببێته  
هۆی سزای زیندان. 

شێوازگه لی قه ده خه ی گرتنی ماسیی 
له  سوید ماسی گرتن به  نێزە، ڕم یان تیر نهههنگ ڕاو كردن 

و که ره سته ی دیکه  که  ده کرێت ماسیه که ی پێی کون که یت 
قه ده خه یه . ڕاکشانی ماسی به  قوالپ هه روه ها قه ده خه یه . 
ماسیه که  ده بێت به  ویستی خۆی قه پ به  قوالپه که  بگرێت.

ماسی گرتن به  چه ک، ته قه مه نی، ژه هر و به رق هه روه ها 
قه ده خه یه .

ناوه چه یی که ره سته ی دیکه  له وانه یه  هه روه ها قه ده خه  بن. 
له به ر ئه وه  هه میشه  لێبکۆڵه وه  کام که ره سته  ڕێپێدراون له  ئه و 

شوێنه ی که  ده ته وێت ماسی بگریت.

ستوورشێن

مێالره ن

هیه لماره ن

فێته رن

ڤێنه رن

ئه و پێنج گۆمه  گه وره کان. له  ئه م 
گۆمانه  و له  که ناری ده ریا که ره سته ی 

ده ستی ماسی گرتن ئازاده .



كورته  ده ربڕین 
 ئهوە بهرپرسیاریهتیى خۆته  که  لێبکۆڵیته وه  که  کام ڕێساگه لی ماسی گرتن بره ویان 	 

هه یه  له  ئه و شوێنه ی که  ده ته وێت ماسی بگریت.
 بیرۆی گه شتكار زۆربه ری کات ده زانن چ شتێک بره وی هه یه ، ئه گه ر نادڵنیایت 	 

پرسیار له  ئه وان بکه .
 بۆ ماسی گرتن ناچاری کارتی ماسی گرتن بکڕیت. ڕیزپه ڕی هه یه  له  كه ناری 	 

ده ریا و ئه و پێنج گۆمه کان ڤێنه رن، ڤێته رن، مێالرێن، هیه لمارێن و ستوورشێن له  
یه متالند له وێ ماسی گرتن به  كه ره سته ی ماسی گرتن ئازاده .

 هه رچه ن ماسی گرتن ئازاده  له  که ناری ده ریا و ئه و پێنج گۆمه کان ڕێساگه لی ماسی 	 
گرتن هه یه  که  ده بێت ڕه هایان بکه یت.

زانیاری له  الیه ن 

Fiskevattenägarna&
Fiskevårdsområdena

یه كێتی خودی کۆمه ڵه ی ناوچه یی چاوه دێریی ماسی گرتن!
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