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THE OLD WOMAN AND HER PIG 

 

پیره زنی در حال جاروب 

خانه اش بود و یک کردن 

پیسه خورد و چروکیده 

 شش پنسی را پیدا کرد.

 

ک خو ـِ کـِ نږکمپیر  ےـِ ی

 ےدت یـَ ڤند دیداوَ چید زِ 

ن شش ـِ کچـ  ک جکِ ـِ لـ  ځ

رود.ـِ ڤ ےی ےپول  

An old woman was sweeping her house, and she found a little 

crooked sixpence.  



با  "او بخودش گفت که:

این پیسه خورد شش پنسی 

"چه خواهم کرد؟  

 

ز کو ےد اِدۈل ےیه ی : "و 

 ےلِکک شش پولځ ےمـِ 

"چـِیز ِزهـم؟ ےقت  

"What," said she, "shall I do with this little sixpence? 

 

من به بازار میروم و یک 

 خوگچه را میخرم.

 

پیره زن به بازار رفت و 

 یک خوگچه را خرید.

 

اد خو ڎچـ رت  ے}یه ی

ز بازار َسهم خو ےدۈل :{ و 

خـَِریتـ م. څخـ وگبـ   ےی  

 ےیه تـَر بازار َست خو ی

خـَِریت چـ ود. څےخوگب  

"I will go to market, and buy a little pig." Then the old woman 

went to the market and bought a pig. 



در وقت باز گشت به خانه 

اش، او با یک نردبان 

سردچار شد و اما خوگچه 

از باالی  هدنمی خوا

 نردبان بگذرد.

 

 او به خوگچه اش گفت:

 "خوگچه! خوگچه!"

از نردبان بگذر! ورنه من  

 امشب به خانه نمیرسم."

 اما خوگچه نمی خواست.

 

یه اس بازاَرهـج تر خو 

چود اته  ښگـَ  ےچـِیَدهج دِ 

چـَوَره  ےی ےد اَرد پنـ  ۈپ

یـَند سر دچار َست اته یو 

چـَوَره تر  ےوَ  څےخوگب

ـت.م  ېتیر ِزبـِداو نـَچـَ   

خوگبڅ اَرد  ےو ےیه ی

د:ۈلـ  

خوگبڅ!" ېخوگبڅ! ا ې"اِ   

چوره تـَر تـِیر ِزبـَن! ِد  ےدَ 

هب تـَر خو ښنـَی ِوز ته نـ ر 

 چید نـَفـَِرهـپـ م

ـتم  ېنـَچ ےاته یو خوگبڅ  

On her way home she came to a stile and then the piggy wouldn't 

go over the stile. She said to her piggy, "Piggy! Piggy! Get over 

the stile, or I cannot get home tonight." 

But the piggy wouldn`t.  

او کمی پیشتر رفت و 

سگی را دید و به او 

 گفت:

"سگ! سگ! خوگچه را 

 دندان بگیر! خوگچه

نمیخواهد از نردبان 

بگذرد، و من امشب به 

 خانه نمیرسم."

 اما سگ نمی خواست.
 

 ےد اته یتایـ   ڤیـَه اِلـَهـ

 ےت ات ِوردِ ِوینـ   ےکـ دِ 

د:ۈلـ  

 ےکـ د! و ېکـ د! ا ې"ا

چوره  ے! یو وږخوگبڅ ِژرَ 

 ت."مـ  ېجـِیداو نـَچږـَه نـڤ

هب تر خو ښات وز ته نر 

 چید نفرهپم.

ـدِ  مت.ېنچ ےاما یو ک   



She went a little further, and she met a dog. So she said to him, 

"Dog! Dog! Bite pig. Piggy won't go over the stile; and I cannot 

get home tonight." 

But the dog wouldn't. 

 

او کمی پیشتر رفت و 

چوب را دید و برای چوب 

 گفت:

 " چوب! چوب! 

نمی سگ را بزن! سگ 

خوگچه را دندان  هدخوا

نمی بگیرد. خوگچه 

از نردبان بگذرد ،  هدخوا

و من امشب به خانه 

 نمیرسم."

 اما چوب نمی خواست.

 

 ےگه تاید اته ی ڤیه اله

 ےت اته ِوردِ ِوینـ   ٿےما

د:ۈلـ  

! ٿما ې! اٿما ې" ا  

 ےو ے!، یو یےکـ د د ےو

، یو مت ېنچتاو ښخوگبـ څ ِژرِ 

چـَوَره تـَر تیر  ےو ےخوگبڅ

ِزبـِداو نچیمت ات وز ته نر 

هب تر خو چید نفرهپم.ښ  

ِمس نچیمت. ٿےاته یو ما  

She went a little further, and she met a stick. So she said, "Stick! 

Stick! Beat dog! Dog won't bite piggy; piggy won't get over the 

stile; and I cannot get home tonight."  

But the stick wouldn't. 



او کمی پیشتر رفت و 

 آتش را دید و به او گفت:

 " آتش! آتش! 

 چوب را بسوزان!

سگ را  هدنمی خواچوب 

 هدنمی خوابزند. سگ 

خوگچه را دندان بگیرد. 

از  هدنمی خواخوگچه 

نردبان بگذرد ، و من 

 امشب به خانه نمیرسم."

 اما آتش نمی خواست.
 

 څےگه تاید اته یا ڤالهیه 

د:ۈلـ ےوینت خو ِوردِ   

! څیا ې! اڅیا ې" ا  

 ٿےن. یو ماڎِ پـِ  ٿما ےو  

مت، یو ېهداو نچڎِ کـ د  ےو

نتاو ېپر څخوگب ېو ےکد

 ِِ  ےو ےمت، یو خوگبڅېنِچ

مت ېچوره تر تیر زبداو نچ

هب تـَر خو ښَ ات وز ته نـ ر 

 چید نفرهپم.

ِمس َوم بـَِدل  څےاته یو یا

 نچود.

She went a little further, and she met a fire. So she said, "Fire! 

Fire! Burn stick. Stick won't beat dog; dog won't bite pig; piggy 

won't get over the stile; and I cannot get home tonight."  

But the fire wouldn't.  

 

 

او کمی پیشتر رفت و آب 

گفت:را دید و برایش   

 " آب! آب! 

آتش را خاموش کن! آتش 

چوب را در  هدنمی خوا

 هدنمی خوابدهد. چوب 

نمی سگ را بزند. سگ 

خوگچه را دندان  هدخوا  

 

 ےـِ څـَ ښگه تاید اته  ڤیه اله

د.ۈلـ ےَومـَردِ ت اته ِوینـ    

! څـَ ښ ې! اڅـَ ښ ې" ا  

 څےو! یو یاِوِزهـ   څیا ےو

مت.  ېداو نچڎِ پـِ  ٿما ےو

هـداو ڎِ ک د  ےو ٿےیو ما

 ېو ےمت، یو کـ دېنچ

، یو مت ېنچنتاو ېپر څخوگب



نمی بگیرد. خوگچه 

از نردبان بگذرد ،  هدخوا

و من امشب به خانه 

 نمیرسم."

 اما آب نمی خواست.

چـَوَره تر تیر  ےو ےخوگبڅ

ز ته ېِزبـِداو نچ مت، اَت و 

هب تـَر خو چید ښَ نـ ر 

 نفرهپـ م.

مس وم بدل  ښڅےاته یه 

 نچود.

She went a little further, and she met some water. So she said, 

"Water! Water! Quench fire. Fire won't burn stick; stick won't beat 

dog; dog won't bite pig; piggy won't get over the stile; and I cannot 

get home tonight."  

But the water wouldn't. 

شتر رفت و او کمی پی

برزه گاو را دید. او به 

 برزه گاو گفت:

 " برزه گاو! برزه گاو! 

نمی آب را بنوش! آب 

آتش را خاموش  هدخوا

 هدنمی خواکند. آتش 

چوب را در بدهد. چوب 

سگ را بزند.  هدنمی خوا

خوگچه  هدنمی خواسگ 

را دندان بگیرد. خوگچه 

از نردبان  هدنمی خوا

بگذرد ، و من امشب به 

 خانه نمیرسم."

اما برزه گاو نمی 

 خواست.

 

جای گه تاید اته  ڤیه اله

 ےوینت خو ِوردِ  ےیجښ ےی

د:ۈلـ  

یج!ښ ېـِیج! اښ ې" ا  

بـِِرهـز. یه  څښَ َسه َوم 

ِوِزهـداو  څیا ےو څےښَ 

وی  څےمت،  یو یاېنچ

مت.  یو ېداو نچڎِ پـِ  ٿما

هداو ڎِ کـ د  ےو ٿےما

 ےو ےمت، یو کـ دېنچ

، یو مت ېنچنتاو ېپر څخوگب

چوره تر تیر  ےو ےخوگبڅ

ز ته نـ ر ېِزبـِداو نچ مت ات و 

هب تر خو چید نفرهپـ م.ښ  

ِمس َوم بـَِدل  ےیجښاته یو 

 نچود.



 

She went a little further, and she met an ox. So she said, "Ox! Ox! 

Drink water. Water won't quench fire; fire won't burn stick; stick 

won't beat dog; dog won't bite pig; piggy won't get over the stile; 

and I cannot get home tonight." But the ox wouldn't.  

او کمی پیشتر رفت و 

قصاب  را دید و برایش 

 گفت:

را  "قصاب! قصاب! گاو

در آغل ببند! برزه گاو 

نوشد! آب را ب هدنمی خوا

آتش را  هدنمی خواآب 

نمی خاموش کند. آتش 

چوب را در بدهد.  هدخوا

سگ را  هدنمی خواچوب 

 هدنمی خوابزند. سگ 

خوگچه را دندان بگیرد. 

از  هدنمی خواخوگچه 

نردبان بگذرد ، و من 

 امشب به خانه نمیرسم."

 اما قصاب نمی خواست.

 

جای گه  ڤیه کمپیرک اله

وینت  ےقصاب ےتاید اته ی

د:ۈلـ ےخو ِوردِ   

قصاب!  ېقصاب! ا ې"ا

! یج تـَر غـِجـِید بـِِزینښِ  ےو

 ښڅوم  ےیجښیو 

! یه متېنچتاو ـ  ښبـِِرهـ

داو ِوزهـو   څیا ےو ښڅے

وی  څےمت،  یو یاېنچ

مت.  یو ېداو نچڎِ پِـ ٿما

هـداو ڎِ کـ د  ےو ٿےما

 ېو ےمت، یو کـ دېنچ

، یو مت ېنچنتاو ېپر څخوگب

چوره تر تیر  ےو ےخوگبڅ

مت ات وز ته نر ېزبداو نچ

هب تر خو چید نفرهپم.ښ  

ِمس َوم بـَِدل  ےاته یو قصاب

 نچود.

She went a little further and she met a butcher. So she said, 

"Butcher! Butcher! Pen ox. Ox won't drink water; water won't 

quench fire; fire won't burn stick; stick won't beat dog; dog won't 

bite pig; piggy won't get over the stile; and I cannot get home 

tonight."  

But the butcher wouldn't. 



او کمی پیشتر رفت و 

ریسمان  را دید. او به 

 ریسمان گفت:

 " ریسمان! ریسمان! 

قصاب را آویزان کن! 

برزه  هدنمی خواقصاب 

گاو را در آغل بنندد. برزه 

آب را  هدنمی خواگاو 

 هدنمی خوانوشد! آب ب

آتش را خاموش کند. آتش 

چوب را در  هدنمی خوا

 هدنمی خوابدهد. چوب 

 -سگ را بزند. سگ نمی

خوگچه را دندان  هدخوا

 -نمیبگیرد. خوگچه 

از نردبان بگذرد ،  هدخوا

و من امشب به خانه 

 نمیرسم."

 اما ریسمان نمی خواست.

 

 ےجایگه تاید اته ی ڤیه اله

 ےت خو َومـَردِ ِوینـ   ښےـَهڤ

د:ۈلـ  

! ښهڤ ې! اښهڤ ې" ا  

ـِیس! یو ڤقصاب  ےو

یج بـِِزیـداو ښ ےو ےقصاب

 ښڅوم  ےیجښیو مت، ېنچ

! یه متېتاو نچښ  بـَِره

وزهداو  څیا ےو ښڅے

 ٿوی ما څےنچیمت،  یو یا

 ےو ٿےداو نچیمت.  یو ماڎپ

 ےمت، یو کـ دېهداو نچڎکـ د 

نتاو ېپر څخوگب ېو

 ےو ےمت، یو خوگبڅېنچِ 

مت ېچوره تر تیر زبداو نچ

هب تر خو ښات وز ته نر 

نفرهپم. چید  

بـَِدل مس وم  ښےهڤاته یه 

 نچود.

She went a little further, and she met a rope. So she said, "Rope! 

Rope! Hang butcher. Butcher won't kill ox; ox won't drink water; 

water won't quench fire; fire won't burn stick; stick won't beat dog; 

dog won't bite pig; piggy won't get over the stile; and I cannot get 

home tonight." 

But the rope wouldn't.  



او کمی پیشتر رفت و 

موش  را دید و به موش 

 گفت:

" موش! موش! ریسمان 

نمی را  بجو! ریسمان 

قصاب را آویزان  هدخوا

 هدنمی خواکند. قصاب 

برزه گاو را در آغل بنندد. 

آب را  هدنمی خواگاو 

 هدنمی خوانوشد! آب ب

آتش را خاموش کند. آتش 

چوب را در  هدنمی خوا

 هدنمی خوابدهد. چوب 

نمی سگ را بزند. سگ 

خوگچه را دندان  هدخوا

نمی بگیرد. خوگچه 

از نردبان بگذرد ،  هدخوا

و من امشب به خانه 

 نمیرسم."

 اما موش نمی خواست.

 

گه تاید اته  ېڅجای ڤیه اله

 ےوینت اته ورد ےگپور   ےی

د:ۈل  

گ! گ! ای پور  " ای پور  

! یه ښغـِِمه ښهڤَوم  َسه

یستاو ڤقصاب  ےو ښےهڤ

 ےو ےمت. یو قصابېنچ

یو مت، ېیج بزیداو نچښ

تاو ښبره ښڅوم  ےیجښ

 څیا ےو ښڅے! یه متېنچ

 څےمت،  یو یاېوزهداو نچ

داو نچیمت.  یو ڎپ ٿوی ما

هداو ڎکد  ےو ٿےما

 ېو ےمت، یو کدېنچ

، یو  متېنچنتاو ېپر څخوگب

چوره تر تیر  ےو ےخوگبڅ

مت ات وز ته نر ېزبداو نچ

هب تر خو چید نفرهپم.ښ  

مس وم بدل  ےاته یه پورگ

 نچود. 

She went a little further, and she met a rat. So she said, "Rat! Rat! 

Gnaw rope. Rope won't hang butcher, butcher won't kill ox; ox 

won't drink water; water won't quench fire; fire won't burn stick; 

stick won't beat dog; dog won't bite pig; piggy won't get over the 

stile; and I cannot get home tonight."  

But the rat wouldn't. 



او کمی پیشتر رفت و 

پشک  را دید و برایش 

 گفت:

" پشک! پشک! موش را 

 هدنمی خوابکش! موش 

ریسمان را بجود. 

 هدنمی خواریسمان 

قصاب را آویزان کند. 

برزه  هدنمی خواقصاب 

گاو را در آغل ببندد. برزه 

آب را  هدنمی خواگاو 

 هدنمی خوانوشد! آب ب

آتش را خاموش کند. آتش 

چوب را در  هدنمی خوا

 هدنمی خوابدهد. چوب 

نمی سگ را بزند. سگ 

خوگچه را دندان   هدخوا

نمی بگیرد. خوگچه 

از نردبان بگذرد ،  هدخوا

و من امشب به خانه 

اما پشک نمیرسم."

 برایش گفت:

"اگر شما آنطرف به نزد 

گاو بروید و یک ماده 

کاسه شیر برایم بیاورید 

من موش را را خواهم 

 کشت."

سپس،  پیره زن به نزد  

 ماده گاو رفت.

 

جایگه تاید  ڤیه کمپیرک اله

وینت خو  ےپـِشِ  ےاته ی

د:ۈلـ ےَومـَردِ   

پشک!  ېپـِشـَک! ا ې" ا

پورگ اَنجـَه! یو  ےَسه و

تاو ښ  غـِِمه ښهڤوم  ےپورگ

 ےو ښےهڤمت. یه ېنچ

مت. یو ېتاو نچیس  ڤقصاب 

یج بزیداو ښ ےو ےقصاب

 ښڅوم  ےیجښیو مت، ېنچ

 ښڅے! یه متېتاو نچښبره

مت، ېداو نچِوِزهو   څیا ےو

داو ڎپ ٿوی ما څےیو یا 

کد  ےو ٿےمت.  یو ماېنچ

 ېو ےمت، یو کدېهداو نچڎ

، یو  متېنچنتاو ېپر څخوگب

چوره تر تیر  ےو ےخوگبڅ

مت ات وز ته نر ېزبداو نچ

خو چیدنفرهپم. هب ترښ  

َوم کمپیَرک  ےاما یه پـَِشکِ 

د:ۈاَرد لـ  

ز ېاَگه تو ترم تر َوم ژاو خ

کاسه  ےخو مـ رد ی ےَسهوِ 

ز ےـَهرِ ڤه څد ـ  ڤـ وښیند  ، و 

گ انجهم.پور   ےوِ   

بعد، یه کمپیَرک تـَر وم ژاو 

 خېز َست



She went a little further, and she met a cat. So she said, "Cat! Cat! 

Kill rat. Rat won't gnaw rope; rope won't hang butcher; butcher 

won't kill ox; ox won't drink water; water won't quench fire; fire 

won't burn stick; stick won't beat dog; dog won't bite pig; piggy 

won't get over the stile; and I cannot get home tonight." But the cat 

said to her, "If you will go to yonder cow, and fetch me a saucer of 

milk, I will kill the rat." So away went the old woman to the cow.  

اما ماده گاو به پیره زن 

 گفت:

انبار علف " آنجا طرف 

، و یک مشت علف برو

برایم بیاور، من شیر 

 برایت خواهم داد.

بعد پیره زن به طرف  

انبار علف رفت و برای 

  گاوعلف آورد.

د. اما یه ۈلـ ےخو َومـَردِ 

:ےد اِدِ ۈَومـَرد لـ ےژاوِ   

ن م رد ېـتښَسه آی اَس َوم وِ 

ز ته ڤ ښِدک وانـ  ۈد ـَه یَته و 

َدهکـ م. دـ  ڤـ وښتـ رد   

نـِک َست تـَر َوم ږِ یـَه 

 ےز خو َومـَردېن خېتښوِ 

ـ ود.ڤ ښاََزم د وِسک وا  

But the cow said to her, "If you will go to yonder hay-stack, and 

fetch me a handful of hay, I'll give you the milk." So away went 

the old woman to the hay-stack; and she brought the hay to the 

cow. 

 

بمجرد اینکه ماده گاو 

شروع به خوردن علف 

کرد بود، برای پیر زن 

شیر داد، و پیره زه  با یک 

کاسه شیر به نزد پشک 

 رفت.

 

 

َدَرو ِخید  ښوا ےیه ژاو و

 ےَست اته َوم کمپیَرک اَرد

اد. یه کمپیَرک ڎـد ڤوښخو 

تـَر  ےد قتڤوښکاسه  ےی

تاید. زېَوم پـَِشک خ  

 



As soon as the cow had eaten the hay, she gave the old woman the 

milk; and away she went with it in a saucer to the cat. 

 

وقتیکه پشک شیر را 

خورد، شروع به کشتن 

 موش کرد،

 

کت خو ڎِ د ڤوښ ےیه پشک و

ن ۈـداو َروڤ  گ اَنجـِیپور   ےو

 َست.

As soon as the cat had lapped up the milk, the cat began to kill the 

rat; 

 

موش شروع به جویدن 

 ریسمان کرد،

 

 ښهڤگ وم یـ و پور  

تاو َدَرو س ت.ـ  ښغـِِمه  

the rat began to gnaw the rope; 



ریسمان شروع به آویزان 

کردن قصاب کرد، قصاب 

شروع به بند کردن  برزه 

 گاو در آغل کرد،

 

قصاب َدَرو  ےو ښهڤیه 

 ےت َست. یو قصاب ویس  ڤ

یج َدَرو بـِِزید س ت.ښ  

the rope began to hang the butcher; the butcher began to kill the 

ox; 

برزه گاو شروع به 

نوشیدن آب کرد، آب به 

شروع به خاموش کردن 

 آتش کرد،

 

َدَرو  ښڅیج َوم ښیو 

 ےو ښڅت س ت، یه ښ  بـِِره

د َست.َدَرو ِوِزهـو   څیا  

the ox began to drink the water; the water began to quench the fire; 



آتش شروع به سوزاندن 

چوب کرد، چوب شروع به 

 زدن سگ کرد،

 

 

د ـِهو  ٿَدَرو  ٿما ےو څیو یا

کـ د  ےو ٿس ت، اَت یو ما

هـد س ت.ڎِ َدَرو   

the fire began to burn the stick; the stick began to beat the dog; 

 

سگ شروع به دندان 

گرفتن خوگچه کرد، 

خوگچه از ترس از باالی 

 نردبان پرید،

 

خوگبڅ َدَرو  ےیو کـ د و 

ت س ت، یو خوگبڅ ښ  ِژرِ 

 ےن وۈخو ج ےاجښاَس 

 َچـوَره تـَر تیر ِزبـ د.

the dog began to bite the pig; the little pig in a fright jumped over 

the stile; 



و بعد از آن پیره زن در 

همان شب به خانه خود 

 رسید.

 

 څخوگب ےاته یه کمپیَرک و

 ٿےمـَ ۈـښپــِرا اَس  ےقـَت

 تـَر خو چید خو فرهپت.

 

 

 

 

and so the old woman got home that night. 

 

 
 لغاتېن:

 

Buy               ،ِزهښتاو 

                   خـَِریت چیداو 
Beat              ِڎهداو 

Bite             ِژِرښتاو، پـِرېنـْتاو   

Burn              پـِِڎداو 

Cat                 پشک 

Cow              ژاو 

Crooked     چـُوْرڎ، جـُکچـِن   

Dog               کـُد 

Drink            بـِِرهښتاو 

Eat                ِخیداو 

Fetch            ڤـیداو 

   Hay               واًښ 

Hay-stack    ِوښتېن، واښ جیڅ 

Jump            ِزبـِداو 

Kill              ِزیداو   

Lap up          ِڎکـتاو 

Milk              ښـُوڤـْد 

Over              تـَر تیر، تر کـَهل 

Ox                  ښیج 

Pen   (قلم)                
                  تـَرغـِجید بـِزیداو،   

                   غـِجید 
Piggy             خـوگ بـُڅ 



Find              ڤـِِرهـداو 

Fire                یاڅ 

Fright            (ښاج )ِڎهـرتاو 

Get home  ـْتاو تـَر چید فـِریپ  

Give            َدهـْک چـیداو 

Gnaw         غـِِمهښـْتاو 

Hang          ،اَوېځـۈن چـېیداو    

                 کـِښلېځـه چـیداو
 

  

Quench        ِوِزهـْوداو 

Rat                 پوْرگ، ِوڎۈم بوْرگ  

Rope             ڤـَهښ 

Stick              ماٿ، ڎاْرگ 

Stile               چـَوَره 

Sweep          ِزِدیداو 

Water            ښـَڅ 
 

 


