
 

 

Mɛc piny de rïäï, lööŋ ke kuer ku yïïn 

Mɛc piny de rïäï ku lööŋ ke ɣärka (trapik) aatɔ ̈agokï piath ku nyiɛc luɔɔi de kuɛr ke Victoria në lajik de raan ëbɛn̈. 

Mäkthuliya du 

Kë yï ye thuɔɔk nɔŋ rutha de kuɛẗh, yïn ee ŋɔɔ̈ẗh ba nyin/piöu ya tïït në lööŋ ke kuer ku muk keek nhïïm në 

thä/dhamɛn thok ëbɛn̈. Ba lööŋ cuök thek ka lëu bë yïïn cɔlë yï yök kenë racin cïn löŋ ë mɛc piny de rïäï dhoŋ kɔü. 

Naa kënë dhuŋë löŋ kɔü tääu piny, adɛnë cuɛtë piny de löŋ ku luɔɔi ë ganuun alëu bë dhiëëth. 

Mäkthuliya de akutnhom 

Abuk dhilë luɔi: 

 bë ɣän ke mɛc piny de rïäï bïï ke nyiɛc aarɔm në wut/baai 

 bë ɣärka de maatïtït (motor) ku kɔc ee ciath në kuer gëm ee cuök gël wälë/ka cie kɔc ë tiiŋ piöth 

 bë gɛrë rɛɛ̈c̈ cïï kuöc mɛc̈ piny de rïäï bɛɛ̈ï ya dhuök piny 

 

Mɛc piny de rïäï në dhamɛn bäric 

 

 

 

 

  

 

Mɛc piny de rïäï lacök 

Yïn dhil rïäï mac piny në jït cïï ke miɔc kɔẗh tënë tëde mɛc̈. Thuɔɔk acë lëu bë kɔɔ̈c̈ në dhël de macirciric (ajala), dhël de 

ciäth, dhël rɔm, rɛɛ̈ŋ̈ tɛk̈ic, wälë/ka rɛɛ̈ŋ̈ thiääk kenë bɛr̈ de kuer në të cïï-yïk yic, ëlë bë naŋ cïn de pɛl̈. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Dhamɛn aye ruk në ɣän lääu ke mɛc piny de rïäï ago kɔc juëc aa puöl bïk tëde mɛc̈ ya yök. 
 
Të cïnë cïn de mɛc piny de rïäï tääu tënë bɛr̈ de kuer wälë tëdɛẗ lääu, kë yïn dhil ba cuök mɛc̈ ëtënë 
kë kuɛny e cök ë bär bë dhamɛn cïï gam wuör. 
 
Cïn kënë ee ye nyuɔɔth ba mɛc në dëgiga kee 15 mënë 8 am agut cë 5 pm në nïn ke thukuliic. 

Ciën kɔɔ̈c̈ aye nyuɔɔth ka ciën kɔɔ̈c̈ ëbɛn̈ Kënë eye nyuɔɔth yïn cï lëu ba kɔɔ̈c̈ acɔk aa lɔnë cɔk yïn 
raan jat/dhɛl piny në rïäï yic, ku cɔkë cïn makana nyäŋ piny kë rïr ku rɛɛ̈r̈ë në rïäï yic. 
 
Aciën ɣän ke kɔɔ̈c̈ lëu bï ke ciäät ayɛ në cïn maketh cïï jiit në dhël këc 

Awuɔɔ̈c̈dït apɛi mɛc piny ë rïäï naarou. 
 
Të mɛc yïn rïäï piny në dhöl-karou yiic kë yïn dhil ba mɛc piny në baŋ ciɛɛm de 
kuer. Riändu adhil bë ye nhom ya wɛl në dhöl ciɛthë lɔthïn, kë ye: biäkde kɔc 
ciath dhil bïï mäc në dhël këc ku ka cie lɔŋde därciön, ëlë në dhël-töŋ de kuer. 



 

 

 

 

Dhöl ke kuɛẗh   

 

       

      

 

 

 

Mɛc piny de rïäï ee yök 

  

 

   

  

 

 

 

 

Kuɛr piɛɛth ke mɛc piny de rïäï 

Naa macë rïäï piny në kuɛr thok wälë ciɛr̈ thook të ke thukul de mïthku: 

1. Gamë dhamɛn lääu kuba mɛnhdu lɛɛr në thukulic në pial. Tääu në yï nhom ba mɛc piny në rïäï të ciëtë 

mec ëmääth ku ciathë në cuïr cekic ke thukul. 

2. Det cït ke tiïtë nyin de ɣärka kedhiɛ ku ɣän tɔ ̈thukul thïn tëm tënë amëciɛɛth. 

3. Juir wenë/kekë mɛnhdu naa ku të lëu bïnë ke jɔt thïn apiɛth. Yök të piɛɛth lëu bï yen piath thïn aguɔ lɔbic 

në rïäï yic ku tem kuer kɔü. 

4. DUNË/DUKË mɛnhdu kɔŋ cɔɔl në kuer kɔü lɔŋë. Kat kë yï teem kuer kɔü lɔŋë arac apɛi tënë mɛnhdu 

 

 Awïcku buk pialë mithkua looi, kɔc kɔk̈ ciath në ke cök ku kɔc ë kuɛẗh në matïtïït lɔŋde kuɛrkua ku jɔla thukul. 

 Mïth mam kuka ye luuië pät. Athiekic apɛi tënë kɔcdït bïk aa ŋɔɔ̈r̈ kë kee kek ee nyooth ku looikï loilooi ke 

dhöl piɛth të teemë kuer kɔü. 

 Yïn kuɛnyë lööŋ kä cök në wɛẗë piathë mïthku ku kɔc mɛt ɣönë gɔẗ ku mäth ke mïthu 

 Naa ye kuat aamëdhiëëth ë lööŋ kä kuany cök, ka bë piath tënë mïth thukuul kedhiɛ 

 

Thok aadhil bïk riäth cuökë mac kë ke cï tɛɛm në dhöl ke kuɛẗh 
yiic ku ye tëde tëëk lacar tënë yök de ku lɔbic.                                          
 
Thok aadhil bïk riäth cuökë mac në dhöl ke kuɛẗh kë tït kë jɔt 
wälë jɔt mïth thukuul piny. 

Të lääu de mɛc piny de rïäï ee yök alëu bïï lööm në raandɛẗ kenë maŋök-tɔ ̈në-
mabiör kɔü enë kɔc cë rïäï puöl bïk riäth mac piny thïn, wälë në thuɔɔk wɛn̈ mɛc rïäï 
piny ago raan cë rïäï muk warɛŋë pɛl̈ lëu bï ya lɔ wälë bɛn̈ bic në rïäï yic. Warɛɛk ke 
pɛl̈ aaye luui të ciɛth raan cë rïäï në rïäï yic. 
 
Thuɔɔk adhil bë rinke ku tëdeen cieŋ gam ku gɛm ruthaden de kuɛẗh ku warɛŋ de 
pɛl̈ të thiëëcë bë looi ëkɛɛi në bolith wälë bëny de mɛc̈ë rïäï piny. 


