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THE OLD WOMAN AND HER PIG
یـِے کمپیر ږنـِکـِک خو
دیداوند ڤـَدت یے
چید ِز
َ
کک جـکچـِن شش
ځـلـِ ِ
پولے یے ڤـِرود.

پیره زنی در حال جاروب
کردن خانه اش بود و یک
پیسه خورد و چروکیده
شش پنسی را پیدا کرد.

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

یه یے لۈد اِدے" :وز کو
کک شش پولے
مـِے ځل ِ
قتے چـِیز ِزهـم؟"

او بخودش گفت که ":با
این پیسه خورد شش پنسی
چه خواهم کرد؟"

?"What," said she, "shall I do with this little sixpence
{یه یے چـرت ڎاد خو
سهم خو
لۈدے }:وز بازار َ
یے خـوگبـڅ خـَ ِریتـم.
ست خو یے
یه تـَر بازار َ
خوگبڅے خـَ ِریت چـود.

من به بازار میروم و یک
خوگچه را میخرم.

پیره زن به بازار رفت و
یک خوگچه را خرید.

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

بازارهـج تر خو
یه اس
َ
چـِی َدهج ِدے گـَښ چود اته
وره
پۈنـد اَرد پے یے چـَ َ
ست اته یو
یـَند سر دچار َ
وره تر
خوگبڅے َوے چـَ َ
تیر ِزبـِداو نـَچـَېمـت.

در وقت باز گشت به خانه
اش ،او با یک نردبان
سردچار شد و اما خوگچه
نمی خواهد از باالی
نردبان بگذرد.

یه یے وے خوگبڅ اَرد
لـۈد:

او به خوگچه اش گفت:

"اِې خوگبڅ! اې خوگبڅ!"

"خوگچه! خوگچه!"

َدے چوره تـَر تـِیر ِزبـَن! ِد
نـَی ِوز ته نـر ښهب تـَر خو
چید نـَفـِ َرهـپـم

از نردبان بگذر! ورنه من
امشب به خانه نمیرسم".
اما خوگچه نمی خواست.

اته یو خوگبڅے نـَچېمـت
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.
یـَه اِلـَهـڤ تایـد اته یے
کـ ِدے ِوینـت ات ِور ِدے
لـۈد:

But the piggy wouldn`t.
او کمی پیشتر رفت و
سگی را دید و به او
گفت:

"اې کـد! اې کـد! وے
خوگبڅ ِژ َرږ! یو وے چوره
ڤـَه نـږجـِیداو نـَچېمـت".
ات وز ته نر ښهب تر خو
چید نفرهپم.

"سگ! سگ! خوگچه را
دندان بگیر! خوگچه
نمیخواهد از نردبان
بگذرد ،و من امشب به
خانه نمیرسم".

اما یو کـ ِدے نچېمت.

اما سگ نمی خواست.

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.
یه الهڤ گه تاید اته یے
ماٿے ِوینـت اته ِور ِدے
لـۈد:

او کمی پیشتر رفت و
چوب را دید و برای چوب
گفت:

" اې ماٿ! اې ماٿ!

" چوب! چوب!

وے کـد دے! ،یو یے وے
خوگبـڅ ِژ ِرښتاو نچېمت  ،یو
وره تـَر تیر
خوگبڅے وے چـَ َ
ِزبـِداو نچیمت ات وز ته نر
ښهب تر خو چید نفرهپم.

سگ را بزن! سگ نمی
خواهد خوگچه را دندان
بگیرد .خوگچه نمی
خواهد از نردبان بگذرد ،
و من امشب به خانه
نمیرسم".

اته یو ماٿے ِمس نچیمت.

اما چوب نمی خواست.
!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.

یه الهڤ گه تاید اته یاڅے
وینت خو ِور ِدے لـۈد:

او کمی پیشتر رفت و
آتش را دید و به او گفت:

" اې یاڅ! اې یاڅ!

" آتش! آتش!

وے ماٿ پـِ ِڎن .یو ماٿے
وے کـد ِڎهداو نچېمت ،یو
کدے وې خوگبڅ پرېنتاو
نچ ِِېمت ،یو خوگبڅے وے
ِ
چوره تر تیر زبداو نچېمت
ښهب تـَر خو
ات وز ته نـر َ
چید نفرهپم.

چوب را بسوزان!
چوب نمی خواهد سگ را
بزند .سگ نمی خواهد
خوگچه را دندان بگیرد.
خوگچه نمی خواهد از
نردبان بگذرد  ،و من
امشب به خانه نمیرسم".

اته یو یاڅے ِمس َوم بـَ ِدل
اما آتش نمی خواست.
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.

یه الهڤ گه تاید اته ښـَڅـِے
ِوینـت اته َومـَر ِدے لـۈد.

او کمی پیشتر رفت و آب
را دید و برایش گفت:

" اې ښـَڅ! اې ښـ َڅ!

" آب! آب!

وے یاڅ ِو ِزهـو! یو یاڅے
وے ماٿ پـِ ِڎداو نچېمت.
یو ماٿے وے کد ِڎهـداو
نچېمت ،یو کـدے وې
خوگبڅ پرېنتاو نچېمت  ،یو

آتش را خاموش کن! آتش
نمی خواهد چوب را در
بدهد .چوب نمی خواهد
سگ را بزند .سگ نمی
خواهد خوگچه را دندان

وره تر تیر
خوگبڅے وے چـَ َ
ِزبـِداو نچېمت ،اَت وز ته
ښهب تـَر خو چید
نـر َ
نفرهپـم.

بگیرد .خوگچه نمی
خواهد از نردبان بگذرد ،
و من امشب به خانه
نمیرسم".
اما آب نمی خواست.

اته یه ښڅے مس وم بدل
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.
یه الهڤ جای گه تاید اته
یے ښیجے وینت خو ِور ِدے
لـۈد:

But the water wouldn't.
او کمی پیشتر رفت و
برزه گاو را دید .او به
برزه گاو گفت:

" اې ښـِیج! اې ښیج!

" برزه گاو! برزه گاو!

ښڅ بـِ ِرهـز .یه
سه َوم َ
َ
ښڅے وے یاڅ ِو ِزهـداو
َ
نچېمت ،یو یاڅے وی
ماٿ پـِ ِڎداو نچېمت .یو
ماٿے وے کـد ِڎهداو
نچېمت ،یو کـدے وے
خوگبڅ پرېنتاو نچېمت  ،یو
خوگبڅے وے چوره تر تیر
ِزبـِداو نچېمت ات وز ته نـر
ښهب تر خو چید نفرهپـم.

آب را بنوش! آب نمی
خواهد آتش را خاموش
کند .آتش نمی خواهد
چوب را در بدهد .چوب
نمی خواهد سگ را بزند.
سگ نمی خواهد خوگچه
را دندان بگیرد .خوگچه
نمی خواهد از نردبان
بگذرد  ،و من امشب به
خانه نمیرسم".

اته یو ښیجے ِمس َوم بـَ ِدل
نچود.

اما برزه گاو نمی
خواست.

!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
یه کمپیرک الهڤ جای گه
قصاب را دید و برایش
تاید اته یے قصابے وینت
گفت:
خو ِور ِدے لـۈد:
"اې قصاب! اې قصاب!
ښیج تـَر غـِجـِید بـِ ِزین!
وے ِ
یو ښیجے وم ښڅ
بـِ ِرهـښـتاو نچېمت! یه
ښڅے وے یاڅ ِوزهـوداو
نچېمت ،یو یاڅے وی
ماٿ پِـ ِڎداو نچېمت .یو
ماٿے وے کـد ِڎهـداو
نچېمت ،یو کـدے وې
خوگبڅ پرېنتاو نچېمت  ،یو
خوگبڅے وے چوره تر تیر
زبداو نچېمت ات وز ته نر
ښهب تر خو چید نفرهپم.

"قصاب! قصاب! گاو را
در آغل ببند! برزه گاو
نمی خواهد آب را بنوشد!
آب نمی خواهد آتش را
خاموش کند .آتش نمی
خواهد چوب را در بدهد.
چوب نمی خواهد سگ را
بزند .سگ نمی خواهد
خوگچه را دندان بگیرد.
خوگچه نمی خواهد از
نردبان بگذرد  ،و من
امشب به خانه نمیرسم".
اما قصاب نمی خواست.

اته یو قصابے ِمس َوم بـَ ِدل
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.

یه الهڤ جایگه تاید اته یے
ڤـَهښے ِوینـت خو َومـَر ِدے
لـۈد:

او کمی پیشتر رفت و
ریسمان را دید .او به
ریسمان گفت:

" اې ڤهښ! اې ڤهښ!

" ریسمان! ریسمان!

وے قصاب ڤـِیس! یو
قصابے وے ښیج بـِ ِزیـداو
نچېمت ،یو ښیجے وم ښڅ
بـِ َرهښتاو نچېمت! یه
ښڅے وے یاڅ وزهداو
نچیمت ،یو یاڅے وی ماٿ
پڎداو نچیمت .یو ماٿے وے
کـد ڎهداو نچېمت ،یو کـدے
وې خوگبڅ پرېنتاو
نچېمت ،یو خوگبڅے وے
ِ
چوره تر تیر زبداو نچېمت
ات وز ته نر ښهب تر خو
چید نفرهپم.

قصاب را آویزان کن!
قصاب نمی خواهد برزه
گاو را در آغل بنندد .برزه
گاو نمی خواهد آب را
بنوشد! آب نمی خواهد
آتش را خاموش کند .آتش
نمی خواهد چوب را در
بدهد .چوب نمی خواهد
سگ را بزند .سگ نمی-
خواهد خوگچه را دندان
بگیرد .خوگچه نمی-
خواهد از نردبان بگذرد ،
و من امشب به خانه
نمیرسم".

اته یه ڤهښے مس وم بـَ ِدل
اما ریسمان نمی خواست.
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.

یه الهڤ جایېڅ گه تاید اته
یے پورگے وینت اته وردے
لۈد:

او کمی پیشتر رفت و
موش را دید و به موش
گفت:

" ای پورگ! ای پورگ!
سه َوم ڤهښ غـِ ِمهښ! یه
َ
ڤهښے وے قصاب ڤیستاو
نچېمت .یو قصابے وے
ښیج بزیداو نچېمت ،یو
ښیجے وم ښڅ برهښتاو
نچېمت! یه ښڅے وے یاڅ
وزهداو نچېمت ،یو یاڅے
وی ماٿ پڎداو نچیمت .یو
ماٿے وے کد ڎهداو
نچېمت ،یو کدے وې
خوگبڅ پرېنتاو نچېمت  ،یو
خوگبڅے وے چوره تر تیر
زبداو نچېمت ات وز ته نر
ښهب تر خو چید نفرهپم.

" موش! موش! ریسمان
را بجو! ریسمان نمی
خواهد قصاب را آویزان
کند .قصاب نمی خواهد
برزه گاو را در آغل بنندد.
گاو نمی خواهد آب را
بنوشد! آب نمی خواهد
آتش را خاموش کند .آتش
نمی خواهد چوب را در
بدهد .چوب نمی خواهد
سگ را بزند .سگ نمی
خواهد خوگچه را دندان
بگیرد .خوگچه نمی
خواهد از نردبان بگذرد ،
و من امشب به خانه
نمیرسم".

اته یه پورگے مس وم بدل
اما موش نمی خواست.
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.

یه کمپیرک الهڤ جایگه تاید
شے وینت خو
اته یے پـِ ِ
َومـَر ِدے لـۈد:

او کمی پیشتر رفت و
پشک را دید و برایش
گفت:

" اې پـِشـَک! اې پشک!
سه وے پورگ اَنجـَه! یو
َ
پورگے وم ڤهښ غـِ ِمهښتاو
نچېمت .یه ڤهښے وے
قصاب ڤیستاو نچېمت .یو
قصابے وے ښیج بزیداو
نچېمت ،یو ښیجے وم ښڅ
برهښتاو نچېمت! یه ښڅے
وے یاڅ ِو ِزهوداو نچېمت،
یو یاڅے وی ماٿ پڎداو
نچېمت .یو ماٿے وے کد
ڎهداو نچېمت ،یو کدے وې
خوگبڅ پرېنتاو نچېمت  ،یو
خوگبڅے وے چوره تر تیر
زبداو نچېمت ات وز ته نر
ښهب تر خو چیدنفرهپم.

" پشک! پشک! موش را
بکش! موش نمی خواهد
ریسمان را بجود.
ریسمان نمی خواهد
قصاب را آویزان کند.
قصاب نمی خواهد برزه
گاو را در آغل ببندد .برزه
گاو نمی خواهد آب را
بنوشد! آب نمی خواهد
آتش را خاموش کند .آتش
نمی خواهد چوب را در
بدهد .چوب نمی خواهد
سگ را بزند .سگ نمی
خواهد خوگچه را دندان
بگیرد .خوگچه نمی
خواهد از نردبان بگذرد ،
و من امشب به خانه
نمیرسم".اما پشک
برایش گفت:

کمپیرک
کے َوم
اما یه پـِ َ
َ
ش ِ
اَرد لـۈد:
اَگه تو ترم تر َوم ژاو خېز
سه ِوے خو مـرد یے کاسه
َ
یند ښـوڤـد څه ڤـَه ِرے ،وز
ِوے پورگ انجهم.
کمپیرک تـَر وم ژاو
بعد ،یه
َ
ست
خېز َ

"اگر شما آنطرف به نزد
ماده گاو بروید و یک
کاسه شیر برایم بیاورید
من موش را را خواهم
کشت".
سپس ،پیره زن به نزد
ماده گاو رفت.

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
 اما یه.خو َومـَر ِدے لـۈد
:گفت
:ژا ِوے َومـَرد لـۈد اِ ِدے
" آنجا طرف انبار علف
 و یک مشت علف،برو
 من شیر،برایم بیاور
.برایت خواهم داد

سه آی اَس َوم ِوښـتېن مرد
َ
دۈنـ ِدک واښ ڤـَه یَته وز ته
.تـرد ښـوڤـد َدهکـم
ست تـَر َوم
َ یـَه ِږنـِک
ِوښتېن خېز خو َومـَردے
.وسک واښ ڤـود
ِ اَ َزم د

بعد پیره زن به طرف
انبار علف رفت و برای
.گاوعلف آورد
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
 برای پیر زن،کرد بود
 و پیره زه با یک،شیر داد
کاسه شیر به نزد پشک
.رفت

یه ژاو وے واښ َد َرو ِخید
کمپیرک اَردے
ست اته َوم
َ
َ
کمپیرک
 یه.خو ښوڤـد ڎاد
َ
یے کاسه ښوڤد قتے تـَر
.َوم پـِشَک خېز تاید

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
 شروع به کشتن،خورد
،موش کرد

یه پشک وے ښوڤد ِڎکت خو
وے پورگ اَنجـِیڤـداو َروۈن
.ست
َ

As soon as the cat had lapped up the milk, the cat began to kill the
rat;
موش شروع به جویدن
،ریسمان کرد

the rat began to gnaw the rope;

یـو پورگ وم ڤهښ
.غـِ ِمهښـتاو َد َرو ست

یه ڤهښ وے قصاب َد َرو
ست .یو قصاب وے
ڤیست َ
ښیج َد َرو بـِ ِزید ست.

ریسمان شروع به آویزان
کردن قصاب کرد ،قصاب
شروع به بند کردن برزه
گاو در آغل کرد،

the rope began to hang the butcher; the butcher began to kill the
;ox
برزه گاو شروع به
یو ښیج َوم ښڅ َد َرو
نوشیدن آب کرد ،آب به
بـِ ِرهښت ست ،یه ښڅ وے
شروع به خاموش کردن
ست.
یاڅ َد َرو ِو ِزهـود َ
آتش کرد،

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

یو یاڅ وے ماٿ َد َرو ٿـِهود
ست ،اَت یو ماٿ وے کـد
َد َرو ِڎهـد ست.

آتش شروع به سوزاندن
چوب کرد ،چوب شروع به
زدن سگ کرد،

;the fire began to burn the stick; the stick began to beat the dog
یو کـد وے خوگبڅ َد َرو
ِژ ِرښت ست ،یو خوگبڅ
اَس ښاجے خو جۈن وے
ـوره تـَر تیر ِزبـد.
َچ َ

سگ شروع به دندان
گرفتن خوگچه کرد،
خوگچه از ترس از باالی
نردبان پرید،

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.

کمپیرک وے خوگبڅ
اته یه
َ
قـَتے پــِرا اَس ښـۈمـَٿے
تـَر خو چید خو فرهپت.

and so the old woman got home that night.

لغاتېن:
واًښ
ِوښتېن ،واښ جیڅ
ِزبـِداو
ِزیداو
ڎِکـتاو
وڤـد
ښـ ُ ْ
تـَر تیر ،تر کـَهل
ښیج
)قلم(
تـَرغـِجید بـِزیداو،
غـِجید
خـوگ بـُڅ

Hay
Hay-stack
Jump
Kill
Lap up
Milk
Over
Ox
Pen

Piggy

ِزهښتاو،
خـَ ِریت چیداو
ڎِهداو
رېنـتاو
ِژ ِرښتاو ،پـِ ْ
پـِڎِداو
پشک
ژاو
ورڎ ،جـُکچـِن
چـ ُ ْ
کـُد
بـِ ِرهښتاو
خِیداو
ڤـیداو

Buy
Beat
Bite
Burn
Cat
Cow
Crooked
Dog
Drink
Eat
Fetch

هـوداو
ِو ِز ْ
بورگ
پورگِ ،وڎۈم ْ
ْ
ڤـَهښ
ڎارگ
ماٿْ ،
وره
چـَ َ
ِزدِیداو
ښـَڅ

Quench
Rat
Rope
Stick
Stile
Sweep
Water

Find
ڤـِ ِرهـداو
Fire
یاڅ
Fright
)ښاج (ڎِهـرتاو
ریپـتاو Get home
تـَر چید فـِ ْ
Give
دَهـک چـیداو
ْ
Gnaw
ِهښـتاو
غـِم ْ
Hang
اَوېځـۈن چـېیداو،
کـِښلېځـه چـیداو

