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Enɔŋ Wur ke mïth

Enɔŋ Wur ke mïth ye mɔ̈ɔ̈k  
de mïth muk në ke nhïïm

Aaye Mïth nyic lan yenë bɛ̈I kedhiɛ yiic naŋ jam në thɛɛ 
kedhiɛ. Acï kë ye thɔ̈ɔ̈ŋ lan wääc ë panden ke bɛ̈i kɔ̈k. Ku na 
cake röth piŋ wɔnë tiŋdu, ke kee të ye we ye luɔ̈ɔ̈i thin ye e 
yic thiɛk enɔŋ mïth.
Ye ŋö ye kë piɛth enɔŋ mɛ̈nhdiɛ̈?
Kë thiɛkic arëët ebë meth ya kuɔny në nhiɛ̈r, 
ku ciɛŋ math në kaam de kenë kɔc e ke 
dhiɛ̈th yen. Ceŋ piɛth de yï wun de meth ke 
man e mïth cɔk yök röth në gëlic ku nhiɛ̈ɛ̈r. 
Na ye raan nhiɛ̈r de tiŋde cɔk nyic mïth, ke 
kee mïth kony në yen. Ekënë yenë ke cɔ̈ɔ̈kde 
ëya të cen puɔ̈k kenë tiŋde. 

Të yïɛn teer ku tɔŋ gɛ̈l thin baai, në kɛm ku 
wɔ tiŋdu, ee mïth piɔ̈ɔ̈c në të lëu bïk kek 
teerden ya lëu në gël eya.

Kë lëu ba looi
• Nyooth de riɛ̈ɛ̈u Në thɛɛ cenë teer rɔt jɔt 

në kɛm ke kɔc e ke dhiɛ̈ɛ̈th mïth, ee mïth 
cɔk tɔ̈ɔ̈k piɔ̈ɔ̈th. Jam yenë mïth jam në riɛ̈u 
në wun den ku man den ëë ke kuɔny bë 
röth cɔ̈k piny në aciɛ̈ɛ̈k ken yiic.

• Täkë në mïthku Në thɛɛ kɔ̈k të cen yic 
riɛr ba tak në kë nɔŋ kony, ke them ba tak 
apiɛth në kë de mɛ̈nhdu.

• Det kä ye tuɔ̈l në ye kɔ̈u Ke kony de mïth 
ye kë thiɛkic në ceŋic në kaam de kenë 
wun ku man, në biäk dɛ̈të ke kee ya yic 
ëya.

• Jam kenë mïthku Jam wɔnë mïth në kä 
ye tuɔ̈l të cenë raan töŋ de kɔc baai naŋ 
tuany de nhom ago ke piɔ̈ɔ̈c në të lëu bïk 
mäc röth të cïnë ( wun ka man) yiɛ̈n tuany.

• Tak kë ye lueel Jam në tuany ku päl raan 
guɔ̈p. cï man de. Wu “moor acï miɔ̈l” në 
nyin lëu bïne lueel wu “tuany aci moor jɔ̈t 
nhom”. 

• Kɔɔrë rɔt thaa në guɔ̈pdu Kɔ̈ɔ̈rë thaa në 
guɔ̈pdu ku cɔk raan dɛ̈ de panduɔ̈n ka raan 
dɛ kony yïn.

Muɔ̈k de mïth kenë man  
de mïthciɛ̈
Të yenë tuany de nhom biäk de ciɛɛŋduɔ̈n, ke 
rëërduɔ̈n në tök ee yic riɛr apɛi. 

Thiëëk ku mɔ̈ɔ̈k de mïth aciɛ kë rir yic, ke kee 
jal rac arëët të tuɛny yïn. Ekënë yenë ka yïn 
kuɔny kɔɔr (tïŋ në ye kënë kɔ̈u). Na ye tiwdu 
yen tuany në tuany de nhom, ke yïn yenë 
luɔ̈idu rɔt juak në biäk de kä baai,në kaam 
tuɛny en. Lo’m kuɔny të cïn cin ya tök ku cïï 
kaŋ lëu në luɔi yï tök. 

Piɔ̈ɔ̈c de rɔt de ŋɛk në kë ë cïï tɔ̈ në ye nhom 
ku röm de muŋ de mïth ee yic riɛɛr të cenë 
tuany de nhom ye bɛ̈i. Jam në biäk de röm 
de mɔ̈ɔ̈k de mïth ku bï nhialden,të cɔk yïn tɔ̈ 
wɔnë man de mïthku ka cïï tɔ̈ wɔnë yen , ka 
ye biäk töŋ de baai ebɛ̈n arir yic apɛi.

Kë lëu ba looi 
• Jam wɔnë mäthduɔ̈n ye gam piɔ̈u, akut 

ye kony ka dujiɛ̈m de piɔ̈u ago yï kuɔny bï 
yï bei në anuaan yic.

• Loi Ajuiɛr bë yï kuɔny nyuth yï (ka tiŋdu) 
në mɔ̈ɔ̈k duɔ̈n de mïthic ku kɔ̈k ye ke looi 
yiic në kaam tuɛɛny yïn (ka tiŋdu).

• Yïk ciin de kuɔɔny wɔnë mïthku (tïŋ wël 
nɔŋ kony cuk yök në ye wereŋë yic).

• Ye rëër ke thɛ̈ny rɔt mïthku nëŋö tä në 
pïïrden yic athiɛkic apɛi në dïtden ku cil 
den yic.

Ye ŋö piɛth kenë mɛ̈nhdiɛ̈?
Muɔ̈k de mïth në man de 
mɛ̈nhdiɛ̈
Ciɛŋ mɛ̈ɛ̈th ku kä ye röth 
waar
Luɔ̈i kenë kä wääc yiic

Ee mar duï ne nyindhiɛ të 
cɔk en ya thaa rac të në 
yen but ka ye nyic ke bë 
guɔ dik.

Yïn ye piɔ̈u guɔ riääk ,  
ku miɛtë rɔt nhial jam 
‘wu cïï ye them arëët’.  
Ku gam awänydu në 
kuɔny ekë dïït thiɛkic 
arëët, ekë dït enɔŋ tiŋdu 
ku mɛ̈nhdu.

Luɔ̈i në tök ke we ye 
akutnhom yenë ka lëu 
bë we kony arëët wɔnë 
mïthku.
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TIK KE MOC NË MUƆ̈K DE MÏTHIC

Kë ye looi në wɛ̈ɛ̈r de ciɛŋic
Të yenë tuany de nhom biäk töŋ de pïïrduɔ̈n, ke ciɛŋ 
duɔ̈n e rɔt waar, në ye thaa tɔ̈ tuanyë. Të cïn (ka tiŋdu) 
tuaanyl, ke keriɛ̈c e rɔt waar ku cɔk jam de pïŋ de röth 
liu, ku thiääk ku gäm de piɔ̈u. Na ca kë röth piɔ̈ɔ̈c në 
biäk de tuany de nhom ku kä ye ke bɛ̈i, ke yïn ye rɔt 
juiir në yen ku ye kë ye bɛi nyic . Na ca kee kä kë nyic 
ke yïn ye rɔt cökpiny në kɛm kuɔn, ku ka lëu bë yï 
cɔk tiam tɔ̈ɔ̈k de tuany ku wɛl në rɔt wei në kä cï röth 
waar.

Moc de tiŋ tuany në tuany de nhom aay ekä juëc them 
arëët ku täŋ gäkic. Të cek ka juëc röth ya riɛɛny, ke tiɛ̈t 
ku nhiɛ̈r de raan tuany aye kɔɔr arëëtic. Ke kä juëc ye 
röth riɛɛny kë aye biäk den laar. Ke yi dhiäc ke loi ke 
anuɛ̈n kë ku kuɔnyë paandu, ke yïn (ka tiŋdu) akɔɔr ba 
kä ya ke ŋäŋ ya luɔ̈i röth ëya. 

Kë lëu ba looi
• Loi mät. UDɛ̈t de yic de tuany de nhom ku kä ye 

ke bɛ̈I ku ajuiɛ̈r de të yenë ye mac thin në kaamdu 
wɔnë tiŋdu ekɔc kony bë teer liu. Wau ëë të yï ye 
dɛ̈ɛ̈tic thin ku kë ye looi të cïnë töŋ de we tuany, të 
nyoothë yen:

• Biäk de tök, Cɔk ɣa tɔ̈ ɣa tök.

• Biäk de tou, Cɔk rɔt ye adhuɛ̈ŋ, tiɛ̈të, ku daai ë 
nyin.

• Biäk de diäk, dhiac ke kɔɔr, ɣɛn yup duluidiɛ̈n de 
pial de nhom.

• Biäk de ŋuan, Laarë ɣɛn pande akïm.

Luɔi kenë kä wääc yiic
Wääc de kaŋ ë tɔ̈ ci man de kä ye ke gam në ceŋic ku 
mɔ̈ɔ̈k de mïth në kuɛɛt wääc yiic kä kë aaye riɛr de 
luɔ̈i de täu de ceŋ nyuɔɔth, ku cï man të cïnë raan tök 
tuany në tuany de nhom baai.

Mïth aaye aciɛ̈ɛ̈k ken thɔ̈ŋ aciɛ̈k ke wunden, ku na ci kë 
lɔ piny, ke yï kɔɔr kuɔny enɔŋ akuut ka kɔc ye kony në 
ye biäk ago mïth ku nyic cil.

Kë lëu ba looi 
Të kɔɔr we mɛ̈ɛ̈t në kä cï wääc wɔnë tiŋdu: 

• ke jam kë në kä kuɔ̈n ke mïth liu thïn (ku ciɛ ɣön dɛ̈ 
thiɔ̈kë).

• piŋ ke ye tiŋdu luel ku täŋ ka kä ye ke gam, gam 
keek, ku jɔl biäk du lueel ëya.

• kɔɔr dhöl bë we cɔk lɔ tueŋ në piŋ de röth yic ku ba 
gam wedhiɛ.

• kɔɔr kuɔny enɔŋ akut ye kony në ye biäkë ka dujiɛ̈m 
de piɔ̈u (të yen rɔt lëu) të yenë kä nuan kɔc bɛ̈n 
nhial.

• muk në yï nhom lan yenë mïth dhiac eke yök mɔ̈ɔ̈k 
piɛth enɔŋ wun ka man den tuany në ye nhom në 
pïïrden yic të yen rɔt lëu.

 Na cïï ye rëër wɔnë mɛ̈nhdu në nyindhiɛ, ke yï 

looi atiɛpaai ku kä bë yen ya cɔk tak kä ke cake 

looi në tök wɔnë yen (cï man de. eg. Yïny de 

tim e kuany kë ɣɔn cï we lɔ cath rokic, werek 

de thurabil e cï we kat në yen, atiɛpa de cin 

cï thuurh ke loi ajina ka makakar, ku kɔ̈k juëc 

ca looi në we cin ku we cök ku kɔ̈k ke pol). Ye 

apäm dɛ̈ dhiɛɛt të cïn bɛɛr lɔ lem. Ke kä kë aye 

meth cɔk nyic cil kenë nyïc.

 Mïth nɔŋ run kuɔ̈t aaye pol në kä wääc yiic, cï 

man de pol thɔ̈ɔ̈r de makata, pol de tɔŋ ku pol 

de cök. Kä yë looi në biäk de pol de guɔ̈p enaŋ 

kony enɔŋ mïth ku ye meth cɔk ‘yök apiɛth’ në 

ye nhom. 

 Yïŋ de ajina makakar,pol de rock/wereek/

magɛɛth, yuït de kɛm, riŋ biyic ɣöt kɔ̈u, në wɛ̈ɛ̈r 

yɔu ka në pakic. Yin ye ya töŋden në röm de pol 

në kee kä kë yiic.

Ye rëër ke thɛ̈ny rɔt mïth


