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 :تقديم به
ساني  همه  آگاهانه و با مهر ارجمندي يها ان شه  ،كه  سپرانتو و اندي سترش ا براي گ

 !كنند كوشش مي نهفته در آن المللي آشتي و دوستي بين

 
 اين كتابچه در ايرانانتشار   ي اين تاريخچه درباره

اسپرانتو را در فرهنگسراي بهمن قرار بر اين شده بود كه اولين دوره آموزش زبان  1374در زمستان 
كه  هنگامي. موجود در ايران بود كتابتاب سيالجي بود چون تنها كتصميم بر تدريس . شروع به تدريس كنم

! اي شد در كمال ناباوري اعالم شد كه كتاب موجود نيست نسخه 150به ناشر و فروشنده كتاب براي سفارش 
نفر  120حدود (نام كرده بودند  ده بود و زبان آموزان زيادي ثبتش از سوي ديگر مقدمات برگزار كالش فراهم

 .شد سرعت بايد كاري انجام مي بود و به يا نشده ينيب شيوضعيت پ). كالس 3در 
 اسپرانتودان ايراني –خانم حشمت فرجي در ديداري اي افتادم كه چند ماه قبل  ناگهان به ياد كتابچه

رسم  آن را با مهر و به همراه چند كتاب و مجله براي سازمان جوانان به – بود آن زمان ساكن در تركيه كه
مستعمل كه تقريباً همه مفاهيم بنيادي دستور زبان اسپرانتو را  و اي صفحه 24كتابي . امانت به من سپرده بود

 شده بود بنابراين كتاب از انتشارات انجمن اسپرانتوي تركيه بود و براي تدريس در تركيه تنظيم. در بر داشت
ترجمه و تنظيم  ،كرديم و براي تدريس ناچار بايد آن را خودمان تايپ مي نبود و به استفادهقابل  براي ما

 .كرديم مي
م كرد كه تا موعد شروع آن روزها آستين باال زد و اعال ي مهندس عباس باغستاني مثل هميشه

اشتباهات تايپي هم  برخيمن هم شروع به ترجمه و كنترل متن كردم كه . ها كتاب را آماده خواهد كرد كالس
 .داشت

و با  1374شايد امروز با ابزارهايي كه موجود است تهيه چنين كتابي نهايت به چند روز انجام شود اما در سال 
هم براي ما كه كامپيوتري ابتدايي با  آن ،مري نه كاري بود سهل و آسانابزارهاي آن روزگار انجام چنين ا

 … چندان توانا و كامل داشتيم افزارهايي نه نرم
ها فراهم كنيم و چنين شد كه براي  موقع كتابچه آموزشي را براي شروع كالس درهرحال توانستيم به

هايي  ها و كتاب اي آموزشي را با جزوهه هميشه از خير تدريس كتاب سيالجي گذشتيم و سعي كرديم كالس
 .شده توسط خودمان برگزار كنيم تهيه

به . گسيخته اين كتاب افتاد به فايل ازهمچشمم  ،چندي پيش هنگام واكاوي آرشيو مطالب اسپرانتو
شد شائبه و ارزشمندي كه همراه و ياور عزيز آن روزگار متحمل  پاس زحمات بي ياد ماجراي تهيه آن افتادم و به

ها  اميدوارم كساني باشند كه اين كتابچه به آن. كردم كتاببازنگري كردم و اقدام به انتشار اينترنتي  آن را بود،
 .در آموزش ابتدايي اسپرانتو كمكي كرده باشد

نويسنده معروف اسپرانتو و  William Auldاين كتاب همين بس كه تأليف ويليام اولد  منديدر ارج
شده است كه غناي  هاي اسپرانتو استفاده المثل الي متن از ضرب در البه .اسكاتلندي است اسپرانتودان برجسته

 .شد تدريس مي جلسه 14در  اين كتابچه . بخشد خاصي به كيفيت آموزش مي
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 اسپرانتو يالملل نيبالفباي زبان 

 نمونه واژه فارسي با حروف اسپرانتو  صداي حرف فارسي نام نام حرف حرف 

1 A a آ A ا، عا م Ab, bad, am آ،  اد، عا ب، ب  آ
2 B b ب BO ب Baba, bar ار ا، ب اب  ب
3 C c س صل(س + ت  CO ت ه مت سه  Cece )هم ب ت سه  س (ت بمگ  )آور خوا
4 Ĉ ĉ چ ĈO چ Ĉap, puĉ چ پو پ،   چا
5 D d د DO د Dad, dud د، دود  دا
6 E e ا E ع سي،  سره فار ، ك 0 اBEsm, elm, Ĝesm م س م، ج سم، عل  ا
7 F f ف FO ف Fal, pof فال، پف 
8 G g گ GO گ Gam, gorg م، گرگ  گا
9 Ĝ ĝ ج ĜO ج Ĝam, baĝ  ج ا م، ب  جا

10 H h ح HO ـ ح Haĝ, ruh ح، ه ج، رو  حا
11 Ĥ ĥ ُخ Ĥ O خ Ĥar, aĥ خ ر، آ  خا
12 I i عي I ي، عي ي، ئ ن Iran, id, moin ا عي د، م ن، عي را ي  ا
13 J j ي JO ي Jar, Ĝuj, Laj ر، جوي، الي ا  ي
14 1BĴ ĵ ُژ ĴO ژ Ĵian, Ĵale ه ژال ن،  ا  ژي
15 K k ك KO ك Kar, kuĥ خ ر، كو  كا
16 L l ُل LO ل Laf, gul الف، گول 
17 M m م MO م Mar, mum مم ر، مو  ا
18 N n ُن NO ن Nam, ĥun ن م، خو ا  ن
19 O o ُا O ضمه، ع ضمه،  ا  م، عمر Ordu, dom, omr همزه ب د دو،  ر  ا
20 P p پ PO پ Pas, tup پ س، تو  پا
21 R r ر RO ر Ram, mur م، مور  را
22 S s س SO ص س،  ح Sales, sal, sobh ث،  صب سال،  ث،  ال  ث
23 Ŝ ‚ ش ŜO ش Ŝam, muŝ ش م، مو  شا
24 T t ت TO ت، ط Tab,tut,teb,rabet  ،ب ت، ط تو ب،  تا

ط  راب
25 U u و و، عو U ئ دور، عود Uŝan, dur, ud ا ن،  شا  او
26 Ŭ ŭ و دو  ŬO ا ن  ز ميا ي ا و عرب وا

ب  ل
Saŭm, ‚oŭr, doŭr دور شور،  م،   صو

27 V v و VO و Vasel, kave‚ ش صل، كاو  وا
28 Z z ز ZO ض، ظ ذ،  ط Zaĝ, zebh, zabet ز،  ضاب ح،  ذب ج،   زا

 
 .هر حرفي در اسپرانتو صداي ويژه خود را دارد -
 .شود شود، همان نوشته مي و هر چه شنيده مي شود يم، همان خوانده شود يمدر اسپرانتو هر چه نوشته  -
 نيازي نيست ها به آندر اسپرانتو وجود ندارند چون  W, Q, Y, Xچهار حرف التين  -
  a, e, i, o, u :از اند عبارتسپرانتو حروف صدادار ا -
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Patro. La patro. Patroj. Infano. La infano. Infanoj.  
La infanoj. Patro kaj infano. Patro kaj infanoj. Patroj kaj 
infanoj. La patro kaj la infanoj. La patro kaj infanoj. 
Amiko. La amiko. Amikoj. La amikoj. Belo. Bono. Bela. 
Bona. Bona patro. Patro bona. Bonaj patroj. Patroj bonaj. 
Infanoj bonaj. Bona infano. Patra bono. Infana belo. 
Bonaj amikoj. Amiko bona. Infano bona kaj bela. Bona 
patro kaj belaj infanoj. Amikaj infanoj. Amika patro. 
Infana bono. Infana belo. 
Bela viro. Vira belo. Juna viro. Patro kaj junaj infanoj. 
Viro kaj junaj amikoj. Amiko kaj la junaj infanoj. Amiko 
kaj la bela infano. Amikoj belaj kaj bonaj. Granda amiko. 
Viro granda. Viro granda kaj bela. Viro alta kaj bela. Alta 
infano. La viro bela. La viro granda. La granda amiko. La 
amiko alta. la sinjoro alta. La sinjoroj bonaj. La amikaj 
sinjoroj. Kara amiko. Kara patro. Karaj sinjoroj. Kara 
infano. Juna frato. 

Patro. Patrino. Amiko. Amikino. Sinjoro. Sinjorino. Viro. 
Virino. Patrino kaj infanoj. Virino kaj amikinoj. Patrinoj 
kaj patroj.viro kaj virino.viro kaj amikino. Sinjoroj. 
Sinjorinoj kaj sinjoroj. Bonaj patrinoj. Amikinoj junaj kaj 
belaj. Bela patrino kaj infano granda. Juna infano. Patro 
kaj patrino. Bonulo. Grandulo. Junulo. Altulo. Bonulino. 
Belulino. Grandulino. Junulino. Altulino. Junula alto. 
Junulina belo. Infana junulo. Bela bonulino. Alta kaj bona 
junulo. Bona altulo. Bela grandulino. Gepatroj. Geamikoj. 
Gesinjoroj. Geviroj. Gepatra bona. Gejunuloj. Gejunula 
belo. Gebonuloj. Gebeluloj. 
 

Leciono 

1 

Amiko: دوست Infano: بچه Patro: پدر 
Sinjoro: آقا Viro: مرد   Alta: بلند 
Bela: زيبا    Bona: خوب     Granda: بزرگ 
Juna: جوان Kara: عزيز Frato: برادر 
La: نشانة معرفه در اسپرانتو 

o: نشانة اسم 
 
 
a: نشانة صفت 
 
 
j: نشانة جـمع 
 
kaj:  حرف ربط(و(  

in:  تأنيث( مادينگيپسوند (
 براي موجودات ذيروح

 
ul: 
پسوند به معنـي شخص موصوف به 

 صفتـي

ge: پيشوند زوجيت 
)نر و ماده(  
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Bona. Malbona. Bela. Malbela. Alta. Malalta. Juna. 
Maljuna. Granda. Malgranda. Grandaj gepatroj kaj 
malgrandaj infanoj. Belaj gejunuloj kaj malbelaj 
maljunuloj. Bona sinjoro kaj malbonaj infanoj. Bonaj 
gepatroj kaj infanoj malbonaj. Malbelulo juna. Malaltulo 
maljuna. Grandaj kaj malgrandaj infanoj. Patroj bonaj kaj 
malbonaj. La bela sinjorino kaj la malbela sinjoro. La 
maljunulino kaj la malbelulo. 

Unu patro. Du gepatroj. Tri junuloj. Kvar junulinoj. Kvin 
malbeluloj. Unu virino. Du gejunuloj. Tri junulinoj. Kvar 
sinjoroj. Kvin amikoj. Unu bela infano. Du infanoj belaj. 
Tri sinjoroj bonaj. Kvar bonaj belulinoj. kvin malbonaj 
maljunulinoj. Ĉirkaŭ kvin viroj. Ĉirkaŭ kvar junuloj. 
Ĉirkaŭ kvar infanoj. 

La infano estas bona. La infano estis bona.la infano estos 
bona. La infanoj estas bonaj. La infanoj estis bonaj. La 
infanoj estos bonaj. La infanoj estas grandaj. La infanoj 
estis grandaj. La infanoj estos grandaj.  
La bela patrino estas bona. La bela patrino estis bona. La 
bela patrino estos bona. La amiko estos altulo. La amiko 
estis altulo. La amiko estas altulo. La gepatroj estas 
maljunaj. 

La sinjoro estas kun la gepatroj. Infanoj sen gepatroj. 
Sengepatraj infanoj. Kun la patrino estas infanoj. Kunulo. 
Kunulino. seninfanaj virinoj. Viroj senvirinaj. Senjunaj 
amikoj estas la maljunuloj. Patrinoj kun infanoj. Junulo 
sen kunuloj. Senkunula junulino. Malgranda senpatrulo. 
Kun la grandaj amikoj estas infanoj sengepatraj. 

mal:    پيشـوندي كـه ضــد
رساند معنـي ريشه را مي  

 
 
 

 
 
unu: يك 
du: دو  
tri: سه  
kvar: چهار  
kvin: پنج 
ĉirkaû: 

 اطراف، دور تا دور

 
as: حال زمان فعل  نشانة  
is: گذشته زمان فعل نشانة  
os: آينده زمان فعل  نشانة  
esti: بودن 
 
 
 
kun: همراه با  
sen: بدون، بي 
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Vivi. Loĝi. Labori. Paroli. Stari. Vivi longe. Loĝi kune. 
Labori longe. Paroli longe. Stari longe. Vivi kune. 
Kunvivi. labori kune. Kunlabori. Paroli kune. Kunparoli. 
Stari kune. Kunstari. Multe labori. Multe paroli. Stari 
multe. Vivi feliĉe. KunloĜi feliĉe. Labori feliĉe. Paroli 
feliĉe. Feliĉe stari. Vivi bone. Loĝi longe. Labori bone. 
Bele paroli. 
La gepatroj vivis longe. La infanoj kunlaboras feliĉ e. La 
viroj kunlaboras amike. La gesinjoroj loĝas bele. La 
geamikoj staris longe. La patrino parolos longe. La 
feliĉulo laboras multe. Multparola virino. Parolis 
mallonge la sinjorino. Laboros malmulte la malbonaj 
infanoj. Kunvivis malfeliĉ e la gepatroj. La vivo estas 
mallonga. La vivo ‚ajnas mallonga. La viro ‚ajnas paroli. 
La infanoj ‚ajnis malfeliĉaj. La gesinjoroj laboris 
malmulte. La infanoj komprenas malmulte. Malgranda 
kompreno. La viroj komprenas. Komprenas la amikoj. La 
junulinoj komprenis paroli malmulte. La junuloj staris 
kune. 

Ses infanoj. Sep viroj. Ok junuloj. Naŭ amikoj. Dek 
sinjoroj. Ses viroj kaj sep virinoj. Ok viroj kun naŭ 
virinojo. Dek viroj sen virinoj. Dek viroj senvirinaj. 
Infanoj anstataŭ gepatroj. Infanoj, ankaŭ gepatroj. 
Ĉirkaŭ dek anstataŭ du. Ok patroj kun ĉirkaŭ dek infanoj, 
ankaŭ ok viroj seninfanaj. 
La granduloj parolis anstataŭ labori. La patroj parolos 
anstataŭ la patrinoj. Ankaŭ la maljunulinoj ‚ajnas 
kompreni. Longe kaj multe la bonuloj laboras. 

Leciono 

2 

Vivi: زندگي كردن Longa: دراز Stari: ايستادن 
Paroli: ف زدنحر  Feliĉa: خوشبخت Multa: بسيار 
Ŝajni: به نظر آمدن Loĝi: سكونت داشتـن Lango: زبان 
Kompreni: ،فهميدن درك كردن  Labori: كار كردن 
Kato: گربه   Studento: دانشجو 

 
i: مصدر نشانة  
 
e: نشانة قيد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ses: شش 
sep: هفت 
ok: هشت 
naû: نه  
dek: ده 
ankaû: 

 ، نيزهمچنيـن

anstataû: 
 جاي، در عوض به
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Parolema. Komprenema. Laborema. Vivema. Parolado. 
Laborado. Vivado. LoĜ ado. Starado. Alteco. Beleco. 
Boneco. Grandeco. Juneco. Longeco. Multeco. Feliĉeco. 
Malmulteco. Mallongeco. Maljuneco. Malgrandeco. 
Malboneco. Malbeleco. Malalteco. Viveca. Vireca. 
Infaneca. Amikeca. Patreca. Sinjoreca. Malamikeca. 
Juneca. Parolemulo. Malparolemulo. Parolemulino. 
Malparolemulino. Laboremulo. Mallaboremulino. 
Senamikeco. Senlaboreco. Seninfaneco. Senpatreco. 
Kuneco. LoĜ adi kune. Kunvivi amikece. Kunlaboradi 
amikece. Paroli sinjorece. Longe paroladi. Staradi longe. 
Komprenadi multe. Bonuleco. Malamikeco. Feliĉadi kune. 
 

Mi parolis. Li laboras. Ŝi staros. Ĝi vivas. Ni komprenis. 
Vi estos. Ili ŝajnas paroli. Li parolis pri laboro. Ili parolas 
pri la vivo. Ŝi parolas pri la amikinoj. Li parolados pri 
boneco. Vi komprenis pri la parolado. Ni kunvivos 
amikece. Ni loĝadis kune kaj kunlaboradis amikece. Mi 
staradas longe kaj li paroladas sinjorece. Anstataŭ paroli, 
ili longe laboradis. 
Ili loĝis kune kaj vivis longe. Ni laboros longe, kaj ankaŭ 
parolos multe. Ŝi laboris multe, sed vivis feliĉe. Li bele 
parolis, sed laboris malmulte. La gesinjoroj loĝas bele, 
kaj ankaŭ vivas bone. Sed ili ŝajnas malfeliĉaj. Vi parolas 
anstataŭ labori. Ni estas feliĉaj gejunu loj. Ŝi estis bona 
maljunulino. Vi parolos anstataŭ ili. Ĉirkaŭ dek infanoj 
loĝis kun la gepatroj,kaj ili kune vivis feliĉe. Ili parolas 
malmulte, sed komprenas multe. Mia amiko. Via infano. 
Ŝia patro.lia alteco. Ilia beleco. Nia juneco.Ĝia grandeco. 
Iliaj patrinoj. Ŝiaj infanoj. Liaj paroloj. Miaj laboroj. Viaj 
paroladoj. Ĝiaj gepatroj. Niaj infanoj. Miaj bonaj infanoj. 
Viaj belaj amikinoj. Liaj longaj paroladoj. Ŝiaj viraj 
infanoj. Ĝiaj malmultaj bonecoj. Niaj kvin malbonaj 
infanoj. Iliaj malgrandaj infanoj. Mi kaj vi estas ni. Li kaj 
ŝi estas ili. Li estas studento kaj ŝi estas studentino. Ĝi 
estas bela kato. Mia lango. Mia amiko. 

em: 
 پسوند گرايش و رغبت

ad: 
 پسوند استمرار و تكرار عمل

ec: پسوند حالت 
 )اسم معنـي(و كيفيت 

 
 
 
 
 
mi: من 
vi:  دوم شخص مفرد(شـما(  
li: او 
ŝi:  مونث(او(  
ĝi:  حيوان شيء،(آن(  
ni: ما 

vi: شـما 
ili: آنها 
 
 
pri: دربارة 
 
sed: اما 
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Vi vidas. Vi vidas la junulinon. La junulino vidas vin. 
Vidas vin la junulino. Vidas vi la junulinon. La junulinon 
belan vi vidas. ŝi amas. ŝi amas la gepatroj n. ŝin amas la 
gepatroj. La gepatroj amas ŝi n. La gepatroj amas la 
junulinon. La bonaj gepatroj amas la belan junulinon. La 
bonajn gepatrojn amas la bela junulino. La sinjoro havas 
kvar infanojn. Tri infanojn havas la sinjorino. La feliĉulo 
havas laboron. Bonajn amikojn ni havas. Mi povas. Mi 
povas stari. Vi povas paroli. Ni povas kompreni. Li povas 
labori multe. ŝi komprenas la aferon. La gepatroj donis 
vivon al la infano. Li donas al ŝi la manon. Ŝi tenas lian 
manon. La manoj de la laborulo estas grandaj. Gepatroj 
donas nomojn al la infanoj. La nomoj de la infanoj estas 
belaj. La patrino nomis la infanon. Mi helpis ŝin kaj ŝi 
helpis la patrinon. 

Ili ne multe loboras. Li ne amas la junulinon. Ŝi ne multe 
amas la junulon. Ŝi tre amas la junulon. Vi ne tre bone 
parolas. Ili staras tre alte. Ni komprenas tre multe. La 
malparolemuloj ŝajnas tre labori. Li ne povas teni ĝin en 
la mano. Estas multaj malfeliĉoj en la vivo. Li ne parolos 
anstataû mi. Ankaû vi estos tre feliĉa. Ni loĝas en 
Tehrano. 

Vidaĵo. Havaĵo. Laboraĵo. Donaĵo. Belaĵo. Bonaĵo. 
Amikaĵo. Infanaĵo. Ĉirkaŭstraĵoj. Anstataŭ aĵo. Ĉirkaŭaĵo. 
Amikaro. Junularo. Gepatraro. Infanaro. Bonularo. 
Nomaro. Ekvivi. Ekloĝi. Eklabori. Ekparoli. Ekstari. 
Ekŝajni. Ekkompreni. Ekvidi. Ekami. Ekhavi. Ekteni. Ili 
eklaboris sen parolo. Ŝi ekparolis. 

Leciono 

3 

Vidi: ديدن Ami: دوست داشتـن Havi: داشتـن 
Povi: توانستـن Doni: دادن Teni: نگهداشتـن 
Afero: موضوع Nomo: نام    Mano: دست 
Helpi: كمك كردن 

n: مفعول نشانة  
 
al: به، بسوي 
 
de: 

 )حرف ربط كسره(از، 

 
 
 
 
 
ne:  حرف نفي(نه(  
tre: خيلي، بسيار 

en:  داخل) اضافه حرف(در  
 
 
aĵ: پسوند اسم ذات 
ar: پسوند ادات اسم جمع 

ek:   ناگهاني(پيشوند شروع( 
 كاري
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Ni havas amikojn en la œirkaŭaĵo.la havaĵo de la gesinjoroj 
estas granda. Ilia amikaro donis al ili multajn bonaĵojn. Li 
staros longe antaŭ la belaĵoj. Nia kunularo ekkomprenis lian 
paroladon. Ili parolis la aferon. Lia afero ek‚ajnis al mi 
malbona. Mi ekvidis belulinon en lia kunularo. Ŝi estas 
anstataŭuĵo. Li estos anstataŭulo. Mia anstataŭulo estis 
mallaborema. La senlaborulo estas malfeliœa. 
 
10 dek. 11 dek unu. 12 dek du. 13 dek tri. 14 dek kvar.  
15 dek kvin. 16 dek ses. 17 dek sep. 18 dek ok. 19 dek naŭ. 
20 du dek. 

Ĉu vi vidas? Ĉu vi vidas la junulinon? Ĉu vin vidas la 
junulino? Ĉu ŝi amas la gepatrojn? Ĉu la gepatroj amas ŝin? 
Ĉu amas ŝin la gepatroj? Ĉu la gepatroj amas la junulinon? 
Ĉu la gepatroj estas bonaj? Ĉu la bonaj gepatroj amas la 
belan junulinon? Ĉu la sinjoro havas kvin infanojn? Ĉu la 
feliĉulo havas laboron? Ĉu bonajn amikojn ni havas? Ĉu la 
du feliĉaj infanoj havas bonajn gepatrojn? Ĉu bonajn 
gepatrojn ili havas? Lia afero ekŝajnis al mi tro malbone. Ŝi 
donis al mi la troaĵon. Ni tenis nin tro sinjorece. Li parolis 
tro malamikece. Ili parolis troe, sed komprenis eĉ multe. La 
mallaboremo de la infanaro estas troa. Mi eĉ ne povis doni 
al li la manon. 

Kiu estas tiu? Tiu estas la patrino de la infanoj. Kiu estas tiu 
grandulo? Li estas patro de la bonaj infanoj. Kiu infano estas 
tiu? Tiu estas la laborema infano. Kiu komprenas la aferon? 
Kiu amas la junulinon? Kiun amas la junulino? Kiu vidis la 
infanojn? Kiuj vidis la infanon? Kiun vidis la infanoj? Kiujn 
vidis la infano? Kiujn infanojn vi vidis? La sinjoro, kiu 
parolas al la junulo, estas lia patro. La gejunuloj, kiuj 
parolas al la sinjoro, estas liaj infanoj. La virinoj, kiujn ni 
vidis, estis parolemaj. 
Kie laboras tiuj viroj? Tie staras dek viroj. Kie estas la 
senlaboruloj? Tie ni vidos tiujn, kiuj povas kompreni nin. 
Kie loĝas iliaj gepatroj? Ili ne loĝas tie, sed ili laboras tie. 
Kie li laboras, tie estas bonaj kunuloj. Kiam li vidis la belan 
junulinon, li ekamis ŝin. Tiam li estis feliĉa. Kaj tiam li estis 
ankaŭ havulo. Kiam la viro havas geamikojn? Kiam li estas 
bonulo. 

antaû: 
 پيش، مقابل

 
 
 
 
 
 
 
ĉu: آيا 
 
tro: بسيار زياد، زياده از حد 
eĉ: حتـي 
 
 
 
 
kiu: چه كسي؟ كدام 
tiu: آن كس 
kie: كجا 
tie: آنـجا 
kiam: چه وقت؟ 
tiam: آن وقت 
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Amanto estas viro, kiu amas. Amantino estas virino, kiu 
amas. Viro, kiu parolas, estas parolanto. Virino, kiu 
parolas estas parolantino. Vidinto estas viro, kiu vidis. 
Vidintino estas virino, kiu vidis. Viro, kiu povis, estas 
povinto. Virino, kiu mortis, estas mortintino. Mortonto 
estas homo, kiu mortos. Parolonto estas homo, kiu 
parolos. La estonteco estas tempo, kiu estos. La estinteco, 
estas tempo, kiu estis. La tempo, kiu estas, estas la 
estanteco. Okazintaĵo estas aĵo, kiu okazis. Okazontaĵo 
okazos. La tempo estonta estas la estonteco. La virino 
vidinta estas vidintino. La venintaj homoj helpis la 
mortontojn. La helpantoj estis venintaj de malproksime. Ili 
estis tro longe laborintaj. Kiam ili estis helpintaj, ili iris. 
La kunvenintaj helpantoj estis bonuloj. La irontoj estis 
feliĉaj. Ili tre feliĉis. La geamantoj ŝajnis feliĉaj. Ili loĝis 
proksime. La proksimuloj helpis nin. Ili estis helpantaj 
proksimuloj. La tempo de morto - la mortotempo - ŝajnis 
proksima. 

Laborejo. Loĝejo. Tenejo. Junulejo. Maljunulejo. Infanejo. 
Mortintejo. Parolontejo. Vireto estas malgranda homo. 
Virego estas granda homo. Amegi estas multe ami. Ameti 
estas ami, sed malmulte. Laboregi estas labori multe, 
laboreti estas labori malmulte. Grandegulo estas homo tre 
granda. Etulo estas viro malalta kaj malgranda. Homo 
helpas bonege, kiu helpas multe. Homo paroletas, kiu 
parolas mallonge. La loĝejo havas du ĉambrojn. Ĝi estas 
loĝejeto. Mi devas iri al la loĝejo. Mi eniros unu ĉambron. 
En la ĉambro estas tri homoj. Unu homo estas parolanta, 
unu estas laboranta, kaj unu estas helpanta. Kvara homo 
estis venonta. Mi estas la kvara homo, kaj mi estas veninta. 
La loĝejo estas ankaŭ laborejo. En unu ĉambro la 
laboranto loĝas, en la dua ĉambro li laboras. Mi devas 
helpi lin. Mi ekhelpas. Kiam mi laboregas, mi multe 
helpas. La parolanto devas iri. Li estas ironta. Tiam li iras. 
Kie estas la laboranto? Li estas en la ĉambro. 

Leciono 
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Homo: انسان Okazi: روي دادن Veni: آمدن 
Ĉambro: اتاق Iri: رفتـن Helpi: كمك كردن 
Morti: مردن Tempo: زمان Devi: بايستـن 
Proksima: نزديك Koro: قلب Okulo: چشم 

 
int 

 
نشانة اسم، صـفت و قيـد در حالـت    

 )گذشته(فاعلي 

ant 
 
 

نشانة اسم، صـفت و قيـد در حالـت    
 )حال( فاعلي

ont 
 

و قيـد در حالـت   صـفت  نشانة اسم، 
 )آينده(فاعلي 

 
 
ej: پسوند جا و مكان 
 
eg: چيزي و يا  پسوند بزرگي

 عملي

et: چيزي و يا  وند كوچكيپس
 عملي

 

{ 

o 
a 
e 
 

{ 

o 
a 
e 

{ 

o 
a 
e 
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Li iris for. Li foriris. Li estis for, kiam mi alvenis. Ĉu vi 
longe forestos? Tie estas du loĝejoj - unu proksima, unu 
fora. La bonulo fordonis grandan havaĵon. Nun mi 
foriros. La nuntempo estas tempo, kiu nun okazas. La 
nunaj homoj estas feliĉuloj. La homoj emas ami la 
nunecon. Nun mi kaj vi povas paroli pri la afero. For de 
la okuloj, for de la koro. 

Kial vi foriras? Ĉar mia malamiko estas venonta. Kial vi 
ne helpis lin? Ĉar mi ne povis. Kial vi ne povis? Ĉar miaj 
laboruloj ne estis venintaj. Miaj laboruloj ne estis venintoj, 
tial mi ne povis helpi lin. Mia malamiko estas venonta, tial 
mi foriras. La junulejo estas malproksima, tial la gejunuloj 
devas iri nun. Li ne havis kialon por esti malproksimirinta. 
Kiel ili kunvivas? Ili kunvivas feliĉe. Kiel ili kunlaboras? 
Ili kunlaboras bonege. Kie ili loĝas? En la junulejo. Kiel ili 
loĝas? Geamike. Kiel ŝi parolis? ŝi parolis malamikece. 
Kiel li venis, tiel li iros. Li amis la junulinon kiel patro 
amas, tiel amis li. Ĉu vi komprenas Esperanton? Mi Ĝin 
komprenetas. Kiel la bonuleto helpas vin? Li donas al mi 
multajn aferojn. Tiel li helpas min por esti feliĉa, li devis 
labori. Li multe laboris por kompreni Esperanton. Li ne 
povis kompreni, tial li multe laboris. Li estis bona 
laboranto. Li laboregis. Tiel li ekkomprenis. La 
malgrandegulo estis tiel eta, kiel infano. La homoj parolis 
pri la okazintaĵo. Ili pri parolis ĝin. Kiam ili estis ĝin 
priparolintaj, ili iris por kunhelpi. Ili alvenis la ejon kaj 
eklaboris. Kial ili laboris? Por helpi. Kiel ili laboris? 
Bonege. Tial ili estis bonegaj laborantoj. 
 

for: دور ر، بهدو  
nun: حاال، اكنون 
 
 
 
 
 
 
kial: چرا 
 
tial: علت آن به  
kiel: چطور 
 
tiel: آنطور 
 
ĉar: چون 
 
por: به جهت خاطر براي، به  
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La loĝejo estas proksima. La viro proksimiĝas al la loĝejo. Li 
proksimigis la infanon al la helpantoj. La loĝejo baldaŭ 
vidiĝis. La homoj ekvidis ĝin. Ili feliĉ iĝis kaj baldaŭ ilia 
feliĉo vidiĝis al la ĉirkaŭstarantoj. Ekvido de la loĝejo 
feliĉigis ilin. Por helpi la amikojn, la bonulo laborigis 
multajn kunulojn. Li havigis al ili helpon. Tiel helpo al ili 
haviĝis. Tiel li ankaŭ iĝis riĉa. Li riĉiĝis. La laboro riĉigis la 
bonulon. La malbonulo ŝajn igis bonecon. Lia boneco estis 
nur ŝajna. 
Ŝajnigis bonecon. Lia boneco estis nur ŝajna. Ili deziras vivi 
kune. Unu sen la alia estas malfeliĉa. Foresto de unu la alia 
malfeliĉigas ilin. Ŝi igas ilin malfeliĉaj. Amo povas bel igi 
malbelulon, bonigi malbonulon. Amo okazigas feliĉon kaj 
malfeliĉon en la vivo de la geamantoj. Kiam finiĝas la amo, 
la geamantoj iĝas geamintoj. Unu ŝajn igas ĝojon, la alia 
malĝojon. 
Eĉ junulo baldaŭ maljuniĝos. Eĉ riĉulo povas malriĉiĝi. La 
tempo forigos ĝojon kaj malĝojon, belon kaj malbelon. 
Mortigos ilin la tempo. La devo laborigas eĉ la 
mallaboremulojn. Ŝi devigas ilin labori. Kiam morto venas, 
la vivo finiĝas. Unu venas, alia iras. Kiu scias, tiu povas 
sciigi la aliajn. Tiel la aferoj sciiĝas. Li eniris la ĉambron. Li 
enĉambriĝis. Samtempe li enĉambrigis du amikojn. La tri 
homoj laboris samĉambre. 
 

Oni diras, ke multaj homoj estas malfeliĉaj. La homoj diris, 
ke la malamikoj alproksimiĝas. La patro diris, ke la infanoj 
devas havi bonajn amikojn. La maljunulo diris, ke la kampoj 
estas malgrandaj kaj malriĉaj. Malgrandaj nacioj emas 
amikiĝi al la grandaj nacioj. Ili diras, ke la grandaj nacioj 
helpos ilin. La proksimaj kampoj estas bela vidaĵo. Ili estas 
belaĵoj. Mi scias, ke ili estas belaj. Oni sciigas al mi, ke la 
aliaj kampoj estas same belaj. La kampoj, pri kiuj oni 
parolas, estas la havaĵo de mia amiko. 
Mi ĝojas, ke vi venis. Ĉu vi deziras eniri? Ĉu vi finis vian 
laboron? Kiel vi nomiĝas? Ĉu vi komprenas, ke oni devas 
labori por vivi? 

Leciono 
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Nacio: ملت    Kampo: دشت، مزرعه Diri: گفتـن 
Riœa: ثروتـمند Alia: ديگر، ساير Scii: دانستـن 
Sama: يكسان   Ĝoja: شاد      Fini: تـمام كردن 
Deziri: ن، تـمنا داشتـنآرزو كرد  

ig: كردن  پسوند به معنـي
)فعل متعدي(  

iĝ:  پسوند به معنـي شدن
)فعل الزم(  

 
baldaû: 

 بزودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ke:  حرف اضافه(كه(  
 
oni: شخص  ضميـر سوم

بعضي جـمع نامعيـن،  
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Anoj de aliaj nacioj estas homoj, same kiel vi. En la 
kamparo multaj homoj laboras. Ili estas kamparanoj. Ĉu 
la kamparanoj multe laboras? Jes, ili laboras tre multe. 
Ĉu vi kaj via amiko estas samnacianoj? Jes, ni estas 
samnacianoj. Ĉu vi estas kamparano? Ne, ĉar mi ne loĝas 
en la kamparo. Mi estas ano de la juna kunularo. Miaj 
samloĝejanoj estas boneguloj. Mi estas Iranano. Mi estas 
Tehranano. Mi estas Ŝirazano. Mi estas Islamano. 
 

Ĉiu homo estas homarano, sed ne ĉiuj homoj estas 
kamparanoj. Ĉiu havas ĝojon en la vivo, kaj ankaŭ 
malĝojon. Neniu havas ĝojon ĉiam. La ĝojo ne estas 
Ĉiama. Ĉu ĉiuj virinoj estas belaj? Ĉu ili neniam 
alvenos? Oni scias, ke malbonadoj ĉiam okazas kune. Ĉu 
vi neniam finos vian laboron? Neniun laboron mi havas. 
Ĉu vi amas ĉiujn viajn proksimulojn? Ne ĉiun mi amas. 
Neniu povas malhelpi mian iron. Mi vidas neniun. Ĉu vi 
eniris tiun ĉambron? Neniam. Ĉiam ĉie ne estas tiel, kiel 
ni deziras. 

Mi venos kun vi ĝis la proksima loĝejo. ĝis la laborejo ni 
venos post mallonga tempo. Post la laborejo staras alia 
loĝejo. El la loĝejo venas du laboruloj. Poste ili iras ĝis la 
laborejo. Alia viro eliras. Du virinoj elĉambriĝis. Ili 
elĉambriĝis unu post la alia. Ŝi amis lin ĝis morte. Ili 
amis unu la alian ĝis la vivofino. Ĝis nun oni laboradis, ĉu 
ne? Post li alvenis lia patrino. 

an: پسوند عضويت 
jes: آري، بلي 
 
 
 
 
 
ĉiu: هركس، هركدام 
 
neniu: كس هيچ   
 
ĉiam: هميشه 
 
neniam: 

 وقت هيچ

 
 
 
ĝis:  حرف ربط(تا(  
 
el:  حرف اضافه(از(  
 
post:  پشت از  بعد ازپس  
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Amato estas viro, kiun oni amas. Amatino estas virino, 
kiun oni amas. Amata infano. Konata sinjoro. Nekonataj 
aferoj. Loĝata loĝejo. Donataj donaĵoj.  Helpantoj helpas 
helpatojn. Priparolata afero. Nevidata malamiko. Mi ne 
estas devigata helpi vin. Konato ne ĉiam estas amiko. 
Levata mano. Ŝajnigata laboremo. Skribataj vortoj. Vortoj 
parolataj. Alparolato. Parolanto alparolas alparolatojn. 
El la venintoj, kelkaj estis bonaj kaj kelkaj estis malbonaj. 
Mortigito estas homo, kiun oni mortigis. Venigito estas 
homo, kiun oni venigis. Viditoj estas homoj, kiujn oni vidis. 
Levita mano. Skribitaj vortoj. Helpitaj proksimuloj. La 
legitaj legaĵoj. Plenig itaj manoj. Komprenigitaj vortoj. 
Nekomprenita afero. La afero estas finita. Koro ĝojigita de 
amo. Multfoje diritaj vortoj. Kelkfoje viditaj helpantoj. 
Plenkore helpitaj homoj. Ŝajnig ita helpemo. Kampoj pri 
laboritaj. 
 Aferoj kelkfoje okazigitaj. Nefinitaj aferoj kelkfoje ŝajnas 
grandiĝi. Mortigoto estas homo, kiun oni mortigos. Vidotaj 
vidaĵoj. Parolotaj vortoj. La afero priskribota. La 
malbonaĵo priparolota. Finota laboro. Loĝota loĝejo. 
Donotaj donaĵoj. Kampoj prilabor otaj. Dirotaj vortoj. 
Homoj helpotaj estas helpotoj. Plenigotaj ĉambroj. 

Reveni. Revidi. Reiri. Relegi. Reskribi. Reteni. Rehavi. 
Rekoni. Revivigi. Ĝis la revido! Laborilo. Skribilo. 
Mortigilo. Parolilo. Tenilo. Vidilo. Levilo. Vidinda. 
Vidindaĵo. Leginda. Priparolinda. Dirindaj vortoj. 
Dirindaĵo. Aldoninda. Aminda. Dezirinda. Havinda. 
Koninda. Ridinda. Restarigi. Restariĝi. Revivigi. 
Reviviĝi. Helpinda. Helpindulo. Amindulino. 

Leciono 
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Eraro: اشتباه    Levi: شستـن Ridi: خنديدن 
Fojo: دفعه، مرتبه Legi: خواندن Skribi: نوشتـن 
Kelka: برخي    Vorto: واژه     Plena: پر، كامل 
Koni: شناختـن Fari: انـجام دادن horo: ساعت 

at:  اسم مفعول  نشانةپسوند
)زمان حال(  

it:  مفعول  اسم نشانةپسوند
)زمان گذشته(  

ot:  اسم مفعول  نشانةپسوند
)آينده زمان(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
re: برگشت  پيشوند تكرار و

 عمل
il:    پسوند وسيله و ابزار  

ind:    شايستگي و  پسوند
 استحقاق
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Kio estas tio? Tio estas levilo. En la skribĉambro de la 
patro estas multaj skribiloj. Ĉio estas bona kaj bela en tiu 
loĝejo. Tio estas bona afero. Okazis nenio. Kelkfoje ĉio 
ŝajnas iri malbona. En la afero estas nenio ridinda. 
La koro de la sinjoro estas plena de malĝojo. En la vivo 
estas nenio feliĉiga. Lia parolo ridindigis lin antaŭ ĉiuj. 
Ĉio ŝajnas al li nedezirinda. Li estas tre helpinda, sed 
neniu lin helpas. Li amas foriri, sed li estas ankaŭ malriĉa. 
Nenio okazas por ĝojigi lian koron. Baldaŭ li mortos, kaj 
ĉio estos finita. Kion li povas deziri en la vivo? Nenion li 
havas. Liaj infanoj estas malproksimaj kaj senkomprenaj. 
Li neniam revidos ilin. Li neniam rehavos la feliĉecon de la 
junecon. Oni neniam revivigos lian mortintan koron. Kio 
mia, tio bona. Kio estas bona por vi, estas bona por mi. 
Kio iras el koro, venas al koro. Fino bona, ĉio bona. Por 
nenio oni faras nenion. Por ĉiu faro estas horo. 

Ĉu vi iros hodiaŭ? Hodiaŭ mi deziras vidi la belaìojn de 
la Ĉirk aŭaĵo. Vi povas vidi nur malmultajn. Nur hodiaŭ 
mi ekscios lian nomon. Ĉu vi emas helpi aŭ iri? Neniu 
scias lian nomon. Inter la homoj estas kelkaj infanoj, Ĉu 
ne? Pro kio vi foriras? Pro mia laboro. Pro kiu vi foriras? 
Pro mia patrino. Pro multaj aferoj oni kelkfoje devas 
laboregi, Ĉu ne? Aŭ ĉio, aŭ nenio. Nur tiu ne eraras, kiu 
neniam ion faras. 
Ĝis la revido! 

kio: چه چيزي 
 
tio: آن چيز 
 
ĉio: هر چيز 
 
nenio: 

 هيچ چيز

 
 
 
 
 
hodiaŭ: 

 امروز

nur: فقط 
 
aŭ:  حرف ربط(يا(  
 
inter: بيـن 
 
pro: ،به سبب  به خاطر  
 
 
 
 
 
 

 چند سالم و شادباش
Saluton! ســـــالم  Bonan matenon! صـــــبح بـخيــــــر   
Dankon! سپاســـــــگزارم  Pardonon! ببخشـــــــيد   
Bonan tempon! قـــت بـخيــــرو    Bonan tagon! روز بـخيــــر 
Bonan nokoton! شــب بـخيـــر  Feliĉan Novruzon! نــوروز مبــارك 
Feliĉan novjaron! سال نو مبارك 
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Levu la kapon. Donu la manon. Estu feliĉa. Eĉ ne unu 
vorton diru. Foriru. Ne mortigu min! Vidu mian amikon, 
kaj diru al li, ke mi venos. Ne parolu longe. Ne ŝajnigu 
senhelpecon. Havu belan libertempon! Liberigu la 
malliberulojn! Ne faru malbonaĵojn. Vivu ĝoje. Ne staru 
tie. Diru vian nomon. Finu vian paroladon. Faru gravan 
laboron. Rapidu! Ne parolu rapide, ĉar mi ne povos 
kompreni. Proksimiĝu. Helpu viajn kunulojn. 
Ni laboru, per ke ni riĉi ĝu. Ni petu tiun laboranton, ke li 
helpu nin. Ni demandu al tiu laboranto, kie estas la loĝejo. 
Ni diru al li, ke ni ne komprenas. Faru kelkajn demandojn. 
Ni petu helpon. Sciu, ke li ne helpos nin. Donu ree la 
samon, mi petas. Mi petas, kie mi staru? Kion mi faru? 
Kial ni ne iru? Li venas, tial ni ne parolu. Neniam deziru 
tion, kion vi ne povas havi. Iru la saman vojon, kiel li. Ne 
faru same, kiel malbonulo. Laboru rapide, por ke neniu 
malbonaĵo okazu. Se oni demandas pri la afero, ne 
respondu. Demandoj petas respondojn. 

Videbla belaĵo. Respondebla demando. Nesciebla afero. 
Nekonebla riĉulo. Rekonebla sinjoro. Liberigebla nacio. 
Nefarebla laboro. Neirebla vojo. Ebla okazo. 
Nemalhavebla bonaĵo. Eble. Neeble. Labori nevideble. 
Eltenebla. Nehelpebla. Estas neeble, paroli al homo, kiu 
nenion komprenas. 
 

Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek. Duono. 
Triono. Kvarono. Kvinono. Sesono. Sepono. Okono. 
Naŭono. Dekono. Duonigi. Trionigi. Kvaronigi. 
Kvinonigi. Sesonigi. Seponigi. Okonigi. Naŭ onigi. 
Dekonigi. Duoniĝi. Trioniĝi. Kvaroniĝi. Kvinoniĝi. 
Sesoniĝi. Seponiĝi. Okoniĝi. Naŭoniĝi. Dekoniĝi. Duone. 
Duoble. Trioble. Kvaroble. Kvinoble. Sesoble. Sepoble. 
Okoble. Naŭoble. Dekoble. Duobligi. Duobliĝi. Triobligi. 
Triobliĝi. Kvarobligi. Kvarobliĝi. Dekobligi. Dekobliĝi. 
Multobligi. Multobliĝi. Duoble du estas kvar. Duoble kvar 
estas ok. Duoble kvin estas dek. 

Leciono 
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Kapo: سر    Fari: انـجام دادن Flanko: سو، جانب 
Libera: آزاد   Vojo:  به تندي :Rapide  راه 
Peti: خواهش كردن Grava: مهم   Respondo: پاسخ 
Demando: پرسش Tago: روز Orelo: گوش 
Arbo: درخت   Frukto: ميوه 

 
u: 

فعل امر كه به آخر ريشة  نشانة 
 .شود واژه اضافه مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ebl: 

 پسوند امكان، مـمكن بودن

 
 
 
on: 

 پسوند اعداد كسري، تقسيم

obl: 
 پسوند اعداد ضرب

 چند برابر
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Laŭ li, la vojofino estas proksima. Ni ekkonos la 
respondanton laŭ liaj respondoj. Faru laŭ via devo. Iru 
laŭ la vojo. Laboru laŭeble bone. Kompreni laŭvorte. 
Laŭlonge de la vojo. Laŭ la vojflanko. Mi helpos laŭpove. 
Laŭ mia scio, li ne estas malbonulo. 
Iri tra la kamparo. Tralegi la skribaĵon. Travidi ŝajnigon. 
Iri tra la ĉambro. Trairi la ĉambron. Tra la vivo. Rapidi 
tra la loĝejo. Transiri la flankvojon. Transdoni la sciigon. 
Travidebla. Transdonebla. Trans la kamparo. Trans la 
kamparo staras loĝejo. Por alveni al ĝi oni iras tra la 
kamparo, laŭ la kampara vojo. Staris ĉiuflanke la 
transdonitaj aferoj. Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras. 
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas. 

Kies amiko li estas? Kies amikino ŝi estas? Kies nomo 
estas skribita tie? La sinjoro, kies nomo estas kribita tie, 
mortis hodiaŭ. La homo, kies afero ŝajnis grava, devis 
eniri. Ĉie oni vidis homojn, kies infanoj estis for. Ĉie estas 
gepatroj, kies infanoj estas bonaj. 

Morgaŭ ni faros rapide multajn aferojn. Foriru tuj! 
Tamen ne venu morgaŭ al mia loĝejo. Tuj ili duonigis la 
laboron. Oni demandis, tamen neniu respondis. Donu tuj!. 
Mi petas. Mi petas, ke morgaŭ vi parolu al la 
gemaljunuloj. Lia aliĝo tuj tri obligis la haveblan tempon. 
Morgaŭ aŭ post morgaŭ okazos la paroladoj. Mi vidis ŝin, 
tamen mi ŝin ne rekonis. Morgaŭ estas la amata tago de 
mallaboruloj. 

laŭ: 
 بنا بر، بر طبق

tra: 
 سراسر

trans: 
 فراسوي، آنسوي

 
 
 
 
 
kies: 

 مال چه كسي

ĉie: 
 هر جا

 
 
 
morgaŭ: 

 فردا

tuj: 
 درنگ االن، فوري، بي

tamen: 
 با اين وجود
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Ĝojigi sin. Feliĉigi sin. Gravigi sin. Sidigi sin. Levi sin. 
Vidigi sin. Ŝajnigi sin bona. Konigi sin. Koni sin. Devigi 
sin. Demandi sin. Lokigi sin en bona loko. Proksimigi sin 
al la geamikoj. Liberigi sin. Per laboro ili riĉigis sin. Li 
nomis sin mia amiko. Li levis sin de la tero. Ŝi tute donis 
sin al la laboro. Sindona laborado. Ŝi tenis sin alta. Ŝia 
sinteno estis bona. Li havigis al si kelkajn gravajn aferojn. 
Ili havigis al si multajn bonajn laborantojn. Li starigis sin 
malantaŭ la loĝejo. Ili ne revidis siajn malamikojn. Li 
devigis sin labori. Lia sindevigo estis granda. 
Multaj gepatroj ne komprenas siajn infanojn. Por ke oni ne 
mortigu lin, li ŝajnigis sin mortinta. Kie malriĉulo povas 
loĝigi sin? Kial li ne tenis sian vorton? Ili sendis siajn 
amikojn tra la tuta tero. Tra la tuta vivo ili faris sian eblon 
por helpi aliajn homojn. Li iris per la aŭto. Ŝi skribas per 
la verda krajono. 

Disdoni. Dissendi. Dismeti. Diskonigi. Stari dise. Vivi 
dise. Disrapidi. Disigi. Disiĝi. Laboristo. Militisto. 
Skribisto. Vojfaristo. Vortaristo. Naciisto. Aferisto. 
Ĉambristino. Laborestro. Militestro. Lernejestro. 
Infanlernejestrino. Estro. Estrino. Estri. 

Leciono 
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si: 
ضميـر انعكاسي سوم شخص به 

 معنـي خود

 
per: 

 بوسيلة، با

 
 
 
 
 
 
 

 
 
dis: 

 پخش ،پيشوند به معنـي پراكندگي

ist: 
پسوند به معنـي شغل و حرفه و يا 

 گرايش مكتبـي

estr: 
 پسوند به معنـي رييس، مدير

Lerni: ياد گرفتـن Tero: زميـن Loko: جا، مكان 
Milito: جنگ Tuta: كل، همه Nova: جديد، نو 
Sidi: نشستـن Meti: قرار نهادن Ĉapo: كاله 
Forta:  قوي Sendi: فرستادن 
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Kia homo estas tiu sinjoro? Li estas forta. Kia virino estas 
‚ia patrino? Ŝi estas alta kaj bela. Kia la patro, tia la 
infano. Tia laboro ne estas grava. Mi ne konas tian homon. 
En kia loko li loĝas? En tia loko, kian vi neniam vidis. Mi 
deziras ian helpon. Kia estas la vivo? Kia estas la homo, 
tia estas lia nomo. Kia la kapo, tia la ĉapo. 

Hieraŭ mi dissendis la demandaron. Hodiaŭ revenos la 
respondoj. Morgaŭ ni eklaboros. Hieraŭ mi petis novajn 
laboristojn. Hodiaŭ ili alvenis. Morgaŭ ni povos ekirigi la 
laboron. Hieraŭ en unu loko. Hodiaŭ en multaj lokoj. 
Morgaŭ tra la tuta tero. 

Se la nova estro venos, ni povos finfari la laboron. Se vi 
metas vian nomon al la skribaĵo li helpos vin. Ĉe mia 
loĝejo oni vivas feliĉe. Ĉe mia flanko stariĝis bonaj 
amikoj. Ĉe mia laborejo la estro estas bonulo. Ĉe multaj 
lokoj sur la tero la homoj estas fortaj naciistoj. Se vi 
staros en mia ĉambro mi venos baldaû. 

Ĉi jare. Ĉi monate. Ĉi tie. Ĉi tiu. Tio estas bona afero, tio 
ĉi estas malbona. Tiu patro estas riĉa, tiu ĉi estas malriĉa. 
Tie loĝas homoj, tie ĉi homoj ne estas. Legu tiun ĉi 
skribaĵon. Ĉiuj ĉi homoj estas laboremaj. Ĉiuj ĉi virinoj 
estas parolemaj. Tie ĉi la homoj vivas malriĉe. Tiu ĉi 
novaĵo ĝojigas la homajn korojn. La homoj ĉiuj laboris, 
sed la laborestro mem estis mallaborema. Vi mem scias, 
ke mi ne iris. Faru mem vian laboron. Ĉiu por si mem 
estas la plej kara. Mi mem faris tiun. 

Forta, pliforta, plejforta. Nova. Plinova, plejnova. Alte, 
plialte, plejalte. Feliĉe, plifeliĉe, plejfeliĉe. Belaj, plibelaj, 
plejbelaj. La plimulto, la malplimulto. Mallonge, 
plimallonge, plejmallonge. Plejeble bone. Kiel eble 
plejrapide. Kiel eble plej proksima. Plejeble grave. 
Pligrandiĝi. Plimultiĝi. Pli aŭ malpli riĉaj. La 
malplejgrava afero. Pli bona estas io, ol nenio. Pli kara 
estas kapo ol ĉapo. Pli bone ne fari, ol erari. 

kia:    چگونه 
tia:    گونه آن  

ia:     اي گونه  
hieraŭ:ديروز 
 
se:    حرف شرط(اگر(  
ĉe:   نارنزد، پيش، ك  
 
 
 
pli:       تـر  

 )نشانة صفت تفضيلي( 

plej:     تـرين  
 )نشانة صفت عالـي( 

 
 
ĉi: 

 اين، حرف اشاره به نزديك

 
mem: 

 ضمير تاكيد، خود، خويش
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Mi venus se mi povus. Li estus feliĉa se li povus havi 
laboron. Ĉu ni ricev us respondon se ni skribus? La 
mondo estus plibona loko, se la homoj amus unu la alian. 
Estas klare, ke ili irus laŭ la vojo de boneco se oni helpus 
ilin. Ĉu ni veturu tra la kamparo? Mi kunirus se mi havus 
veturilon. Klarigu al mi, kion vi volus fari se vi havus 
multajn riĉaĵojn. Mi unue havigus al mi grandan ruĝan 
veturilon. Se mi devus paroladi antaŭ la homoj, mi 
ruĝiĝus. En ĉiuj landoj la homoj ne deziras militon. 
Se ili havus tempon, la gesinjoroj scius helpi vin. Baldaŭ 
ni komencos diskonigi la gravajn novaĵojn. Se mi est us 
ricevinta la skribaĵon, mi tuj komenc us la laboron. La 
afero ne estas klara; kiu povus ĝin klarigi al mi? Se mi 
dirus tion, oni priridus min. Kiam mi iris al la loĝejo, mi 
kunprenis miajn amikojn. Kuniĝo de kvar nacioj formis 
tiun landon. La sinjoro estis plena de bonvolo. Li bonvolis 
doni al mi kelkajn belaĵojn. Bonvolu sciigi al mi vian 
nomon. Bonvolu helpi min. Helpu min, mi petas. Bonvolu 
stariĝi. Bonvolu sidigi. 

Bopatro. Bopatrino. Bogepatroj. Bofrato. Bofratino. La 
frato de lia edzino estas lia bofrato. La patrino de ŝia edzo 
estas ŝia bopatrino. 

De la patro li ricevis ion bonan. Iu alia povus fari pli 
rapide la laboron. En iuj lokoj la homoj havas multan 
laboron, en aliaj malmultan. Ni iru iam al la junulejo. Iam 
mi estis feliĉa, sed ne nun. Ie en la mondo vivas mia iama 
amiko. Sidiĝu ie. Helpu iu. Helpu iun. Venu iam al mia 
loĝejo. Iam ni transloĝiĝos al alia loko. Malbona estas io 
en la lando. Ie mi vidis lin antaŭe. Ie iu iam faris ion! 

Leciono 
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Lando: سرزميـن Mondo: جهان Formo: شكل 
Klara: واضح Ruĝa: قرمز Komenci: آغازكردن 
Preni: برداشتـن Voli: خواستـن Ricevi: دريافت كردن 
Veturi: ليه رفت و آمد كردنبا وسيله نق  Edzo: شوهر 

us: 
 فعل شرطي نشانة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bo: 
 پيشوند خويشاوندي به سبب ازدواج

 
 
io:   چيزي، شيئـي  
iu:    كسي 
iam:   زماني، گاهي 
ie:     جايي  
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Kontraŭ mi stariĝis multaj malamikoj. Kiu ne estas por ni 
estas kontraŭ ni. Li forte kontraŭstaris mian peton. Miaj 
kontraŭuloj ne estis malfortuloj. Tio estas klara demando 
pri bono aŭ malbono. Ili ne povis kontraŭdiri mian 
klarigon. Oni multfoje militis kontraŭ tiu nacio. Mi 
kontraŭparolos se mi povos. Kontraŭ la flankvojo staris 
granda ruĝa loĝejo. La veturilo iris laŭ iu flankvojo. 

Mi konas lin, ĉar mi jam vidis lin kelkfoje. Post via klarigo 
mi jam komprenas. Post via klarigo mi jam iros. La 
sinjoro havas novan infanon. Ŝi jam havas kvin librojn. Mi 
jam antaŭe helpis vin. Vi estis amiko de mia patro? Donu 
jam vian manon! Li jam ridis pri la okazontaìo. La 
laboristoj jam komencis alveni kiam mi parolis al ilia 
estro. Li estas junulo, sed li jam ricevis gravan laboron. 
Mi jam ne povos iri kun vi, pro tio, kio okazis. 
Ŝi loĝas en pli granda ĉambro ol mia. Li amas la patron 
pli ol la patrinon. Ili iris laŭ pli longa vojo. Post la milito 
oni vivis pli libere ol antaŭe. Kiu estas pli aminda ol tiu 
belulino? Ŝi pli emas paroli ol labori. Kiu vivis pli longe: 
via bopatro aŭ via bopatrino? 
Mia veturilo iras pli rapide ol la lia. Hodiaŭ oni vivas pli 
feliĉe ol en la malnova tempo. La sinjoro mortis antaŭ ol 
mi povis alparoli lin. Vi devas lerni veturadon antaŭ ol 
veturigi libere veturilon. 

Sub la tero. Ili vivis malriĉe en la subtera ĉambro. El lia 
parolado mi subkomprenis, ke li estas kontraŭulo de la 
milito. Li submetis sin al la reĝuloj. La homoj subridis 
kiam ili alparolis lin. Sur la tero. Mia surtera vivo. 
Survoje al la lernejo ŝi vidis belan vidaĵon. Sur la kampo 
staris kvar homoj. Nenion ni povas fari surloke. Multaj 
nacioj vivas sur la tero. Ni suriris la kampon. 

kontraŭ: 
 مقابل، ضد، روبروي

 
 
 
 
 
 
jam: 

 حاال ديگر، اندكي پيش

ol: 
 از 
مقايسه  مقام در صفت تفضيلي و در(

 )دو چيز با هم

 
 
 
 
 
 
 
sub: 

 زير، تـحت

sur: 
 روي، بر روي 
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Ricevinte la skribaĵon, la laboristo portis ĝin al sia estro. 
Kiam li ricevis la skribaĵon, la estro montris ĝin al sia 
amiko. Vidinte la skribaĵon, la amiko sekvis la estron al la 
laborejo. Kiam ili legis la skribaĵon, la laboristoj ne volis 
kredi ĝin. Ne kredante ĝin, ili ne emis formovi la 
veturilojn. Ironte al la loĝejo, ili staris dum longa tempo 
parolante. Movite, la veturiloj ne plu moviĝis. Dirite, la 
vortoj ne repreneblas. Vidate, la homoj komencis rapide 
moviĝi. Dirite, farite. Demandate. La loĝejestro diris, ke li 
ne konas la sinjoron. Dum la resto de la jaro la militistoj 
restis en la kamparo. 
Kiam mi iris en la ĉambron, la tri homoj, kiuj jam estis en 
la ĉambro, stariĝis. La militistoj rapidis en la loĝejon. La 
kamparanoj iris sur la kampon por fari sian laboron. En la 
mondon venas ĉiutage multaj novaj infanoj. Mi ne volas 
eniri en la aferon. Dum la lastaj tagoj okazis multaj 
malbonaĵoj. Lastatempe la vivo ne plu estis tiel ĝojiga kiel 
antaûe. Li havas grandan sekvantaron. Lia laboro 
montriĝis tute malgrava. Nekredeble. Nekredinde. 
Senkredulo. Ĉu vi volas preni la restaĵon? Mi ne kredas 
vin. 

Kiom da laboro li faris? Iom. Mi ne scias, kiom da homoj 
ĉeestis. Dum kiom da tempo li restos? Ĉu vi havas iom da 
tempo por paroladi? Iomete. Vi ne kredas, kiom da 
malriĉeco estas en la mondo. Mi deziras iom da helpo. 
Kiom da nacioj estas sur la tero? Multaj. Iom da ĝojo, 
iom da malĝojo, tio estas la vivo. 

Apud la vojo staris iu, kiu petadis helpon. Post iom da 
tempo li ne plu estis tie. Mi ankoraŭ ne revidis lin. Sidiĝu 
apud la bela virino. Mi ankoraŭ ne scias ŝian nomon. Mi 
parolos plu! Baldaŭ ŝi ne vivos plu. Apud nia loĝejo 
laboris du homoj. Ili ankoraŭ ne finis la laboron. Morgaŭ 
ili laboros plu. 

Leciono 

10 

Jaro: سال Sekvi: دنبال كردن Lasta: آخر 
Porti: حـمل كردن   Montri: نشان دادن 
Movi: جنبيدن Kredi: باور داشتـن، ايـمان داشتـن 
Resti: باقي ماندن 

int 
ant e 
ont 

براي  پسوند قيدي اسم و صفت فاعلي 
گذشـته، حـال،   : هـاي  به ترتيب زمـان 

 آينده

it 
at e 
ot 
پسوند قيدي اسـم و صـفت مفعولــي    

ه، گذشـت : هـاي  براي بـه ترتيـب زمـان   
 حال، آينده

 
 
 
 

 
kiom: چقدر،  ، مقدارچه      

iom: مقداري  

da:       از   
)حرف اضافه براي مقدار(   

 

apud: ،جنب، مجاور      
  دركنار

ankoraŭ: هنوز     
plu: بيشتـر، ديگر 

} 

} 
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Cent unu. Cent du. Cent tri. Cent kvardek. Cent kvindek. 
Cent sesdek sep. Cent okdek naŭ. Du cent. Tricent. 
Kvarcent kvindek ses. Sepcent okdek naŭ. Mil ducent 
tridek kvar. Kvinmil sescent sepdek ok. Centestro. 
Jarmiloj. Miloj da homoj. Trimil homoj. Centoj da 
okazaĵoj. 

Kiu ajn demandas, ne respondu. Kiam ajn ŝi venas, sendu 
ŝin al mi. Kie ajn li estas, mi povas alveni lin. Okazu kio 
ajn, mi revenos. Kiom mi sendu? Iom ajn. Kien mi iru? Ien 
ajn. Kiam mi venu? Iam ajn. Kiel ajn vi veturas, li alvenos 
baldaŭ. Kiun mi sendu? Iun ajn. Kvankam la lasta 
veturilo jam foriris, mi volas iel ajn sekvi ĝin. Kvankam li 
estas pli juna ol mi, mi povas fari pli grandan laboron. 
Kvankam ni estis jam de jaroj bonaj geamikoj, mi neniam 
amis ŝin. 

Mono: پــــول،  monero:  پــــول خــــرد. Ĉeno: زنـجيـــــر،   
ĉenero: حلقه زنـجيـر. Pluvo: باران،  pluvero: قطره باران. 

Hundo: ــگ ،ســ  hundido: ــه ــگ تولــ ــان :Homo  ســ   انســ
homido: آدميــــزاد  Ĉevalo: اســــب،  ĉevalido: اســــب كــــره   
Koko: خروس kokido: جوجه  Geedzoj kun multaj idoj  

Cigaredo: ــيگا رســـــ  cigaredingo: ــ ــيگارچـــــ وب ســـــ   
Glavo: شـمشيـر glavingo:     غالف شـمشيـر    Kandelo: شـمع  
kandelingo: شـمع دان  Fingro: انگشت fingringo: انگشتانه 

Teo: چاي teujo: قوري. Pomo: سيب pomujo: درخت سيب 
Mono: ــ ولپـــ  monujo: ــول ـــمك :Salo كيـــــف پـــ ،نـــ   
salujo: نـمكدان   Hindujo:  جايي كه هندوها هستند(هندوستان( . 
 Anglujo: نگلستانا  Germanujo: آلـمان 

Butiko: دكان butikumi: كردن يدار دكان  
Kolo: گـــردن kolumo: يقـــه Folio: ورق، بـــرگ foliumi: ورق زدن  
Okulo:  مطال كردن :orumi طال :Oro چشمك زدن :okulumi چشم 

cent: صد  

mil: هزار 
 

 
 
ajn:  ،ــر  هـــــ

هر كس، هر  هر چه، هر جا،: مانند 

kvankam: 
 كه با اينكه، هر چند

  
 
 

 
er:  پسوند به معنـي جزء از

 كل
   

id: سوند به معنـي زاده پ
)فرزند، بچه(  

 
ing:  پسوند به معنـي وسيله

 نگاهدارنده

 
uj: پسوند به معنـي ظرف   

به معناي درخت و كشور نيز ( 
)شود يماستفاده   

 
um:  پسوند بدون معنـي

واژه شهيرمعيـن اما مربوط به   
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  تعميم نكره، ابهام پرسش اشاره نفي

neni- ti- ki- i- ĉi-  
  هر، همه ئـي چه؟ كدام؟ آن هيچ

nenia tia kia? ia ĉia -a 
 كيفيت، نوع همگونه هرگونه، يا گونه چگونه؟ گونه آن گونه  هيچ

nenie tie kie? ie ĉie -e 
 مكان، جا جا ، همههر جا ييجا ؟كجا آنجا هيچ جا

nenio tio kio? io ĉio -o 
 شيئـت، چيز چيز همه، زيهر چ چيزي چه، چه چيز آن چيز زيچ چيه

neniu tiu kiu? iu ĉiu -u 
ــز   آن كس هيچ ــس، آن چيـ كـ

 مشخص
ــركس، كسي ، كداميچه كس  هـــــــــــ

 كس همه 
 كس شخصيت،

nenial tial kial? ial ĉial -al 
 ،هر علتبه  ، علتـييبه علت علت به چهچرا؟  ، زيراآن علت علت چيهبه 

 ليهر دلبه 
 عليت، چرائـي

neniam tiam kiam? iam ĉiam -am 
 زمان، گاه وقت هر هرگاه، گاهي، زماني ، چه گاهچه وقت آنگاه گاه هيچ

neniel tiel چنان   kiel? ،ترتيبـي iel ĉiel -el 
 هيچ ترتيب،

 هيچ شيوه
 ترتيب، به آن

 به آن شيوه
 چه ترتيب؟

 ؟يا وهيچه ش
 اي، به شيوه

 به ترتيبـي
 ترتيب، شيوه هر ترتيب

nenies ties kies? ies ĉies -es 
 مالكيت، مال مال هر كس مال كسي، مالـي ؟يچه كسمال  مال آن كس مال هيچ

neniom tiom kiom? iom ĉiom -om 
 هيچ اندازه،
 هيچ مقدار

 آن اندازه،
 قدر آن

 چه اندازه؟
 چه مقدار؟

 اي، اندازه
 مقداري

 كميت، مقدار، ، هرقدرهراندازه
 اندازه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول همبستگي نـمادهاي بنيادي اسپرانتو
 .آيد مي به دستها  ها و جـمله ميان كلمه واژه براي تعييـن رابطه و حالت 45پسوند،  9پيشوند و  5با استفاده از 

 هاي اصلي در زبان اسپرانتو مصدر و فعل

i 

ĉ   تعميم، هر، همه 
i   ،ئـي نكره 
k   پرسش، چه، كدام 
   t  اشاره، آن   
   nen  نفي، هيچ     

-a كيفيت، گونه 
-e مكان، جا 
-o ،چيز شيئـيت  
-u شخصيت، كس 
-al عليت، چرا 
-am زمان، گاه 
-el ترتيب، شيوه 
-es مالكيت، مال 
-om كميت، اندازه 

 iنقش حرف  بر  هيتكنـمودار همبستگي نـمادهاي بنيادي اسپرانتو با 
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 = Iمصدر  نشانه = ASفعل زمان حال  نشانه

 = USفعل شرطي  نشانه = ISه فعل زمان گذشت نشانه

 = Uفعل امري  نشانه = OS فعل آينده نشانه

 

 هاي مركب در اسپرانتو زمان يها فعل
اهميـت ايـن   . هـاي مركـب برخـوردار اسـت     زبان اسپرانتو به خاطر ساختار منطقي خود از نظم خاصي در بيان زمـان 

و صـراحت معنــي بيـان     ييبـه رسـا  را كه نويسنده يا گوينده منظور خـود   هستهاي مركب در كوتاهي و رسايي سخن  زمان
 .كند مي

MORGAÛ HODIAÛ HIERAÛ  

    
LI ESTOS 

SKRIBONTA 
LI ESTAS SKRIBONTA LI ESTIS SKRIBONTA  

   SKRIBONTO 
LA LETERO ESTOS 

SKRIBOTA 
LA LETERO ESTAS 

SKRIBOTA 
LA LETERO ESTIS 

SKRIBOTA 
 

    
LI ESTOS SKRIBANTA LI ESTAS SKRIBANTA LI ESTIS SKRIBANTA  

   SKRIBANTO 
LA LETERO ESTOS 

SKRIBATA 
LA LETERO ESTAS 

SKRIBATA 
LA LETERO ESTIS 

SKRIBATA 
 

    
LI ESTOS SKRIBINTA LI ESTAS SKRIBINTA LI ESTIS SKRIBINTA  

   SKRIBINTO 
LA LETERO ESTOS 

SKRIBITA 
LA LETERO ESTAS 

SKRIBITA 
LA LETERO ESTIS 

SKRIBITA 
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Iam, en lando tre malproksima, loĝis patro kun tri infanoj. kelkfoje ili vivis feliĉe, 

kelkfoje ilia vivo estis malbela kaj malbona. Ili ne estis riĉaj, sed tute malriĉaj ili neniam 
estis. Ili laboris ĉar ili devis labori, kun la aliaj homoj ili vivis laŭeble amikece, kaj donis 
helpon al ĉiu, kiu petis. 

El la infanoj, du estis knaboj, sed la plej juna estis knabino. Tra la jaroj, la knaboj iĝadis 
altaj kaj fortaj. Malfeliĉe la knabino vidiĝis malalta kaj malbela; nur malmultaj sciis, ke ŝia 
koro estas bonfarema kaj plena de amo al la homoj. 

Okazis, ke la patro alparolis siajn infanojn: "venis jam la tempo, kiam vi devas iri en la 
mondon por ekkoni ĝiajn vojojn kaj perlaboradi vian vivtenon laŭ via deziro. Post unu jaro 
revenu ĉi tien por sciigi al mi ĉion, kion vi travivis. Vi kunportas miajn bondezirojn." 

Neniu el ili volis fari demandojn. Ili nur leviĝis kaj ekiris, ĉiu laŭ sia vojo. Post unu jaro 
la patro vidis ke alproksimiĝas homo, kiu ŝajnis maljuna kaj malforta. Baldaŭ li komprenis, 
ke tio estas lia unua filo. 

"filo mia!" li diris, "kio okazis al vi? Kiel vi fariĝis tiel malforta?" 
"Mia patro," respondis la filo, "mi iris longan vojon, ĝis mi venis landon, kie okazis 

milito. Mi kredis min fortulo, kaj prenis lokon inter la militistoj. Ho, mia patro, tie mi lernis 
pri la granda malforteco de ĉiuj homoj antaŭ la morto! Kiam la milito finiĝis, mi estis tia, kia 
vi nun vidas min. Mi ne volas, mi ankaŭ ne povas, iam ajn denove militi por iu nacio aŭ pro 
iuj teroj!" 

"Vi lernis ion gravon," diris la patro malĝoje. 
Revenis poste la dua filo, en riĉa veturilo. Lia formo estis tiu de grandsinjoro. 
"Bonan, patro!" li diris rapide. "Mi ne povas resti, ĉar mi havas gravajn aferojn. Mi geiĝis 

kun riĉa virino, kaj de ŝi mi ricevis kampojn por respondeci. De tempo al tempo mi skribos 
al vi leteron pri la okazinta ĵoj. Ĝis!" 

"Ĉu vi estas feliĉa?" demandis la patro. "Negrave!" respondis la dua filo, forirante. "La 
vivo estas mallonga kaj miaj deziroj estas multaj." Kaj li forveturis. 

"Ŝajnas al mi," diris la patro malĝoje, "ke li metis sin en malliberejon kaj jam komencis 
malrapide morti." 

"Tio okazas al ĉiu," respondis la militinto. Ili staris, staradis, fine vidiĝis en la 
malproksimo du formoj, kiuj tre malrapide venadis. Nur post longa tempo la patro 
komprenis, ke la pli malalta homo estas lia filino, kaj ke ŝi subtenas malfortulon, kiu estas 
malbelega kaj ankaŭ ne povas vidi. 

Kiam ili alvenis, la patro alparolis ŝin. "Ho, mia filino, kio okazis al vi? Kaj kiu estas tiu 
ĉi malforta viro? 

"Li estas mia edzo kaj amiko," kaj mi amas lin”, ŝi respondis. 
 "Kaj kion la mondo donis al vi? Ĉu vi estas riĉa? "Riĉa aŭ malriĉa, ne gravas. Mi estas 

feliĉa kun mia edzo," ŝi diris. Kaj ili kune eniris la loĝejon. 
"Ŝajnas al mi," diris la patro, "ke la vivo donis al ŝi la plej gravan aferon." 
Kaj li sekvis ilin en la loĝejon. 

 .متن زير را به فارسي روان ترجمه كنيد
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 :المللي اسپرانتو زبان بيـن دربارهكوتاه و گزيده 
 
 .توسط دكتـر لودويك الزارو زامنهوف ساخته شد) خورشيدي 1266(ميالدي  1887زبان اسپرانتو در سال  •
هـزار عضـو فعـال     36كشور جهان بـيش از   115اكنون در  است و هم شده سيتأس 1908در سال  UEAسازمان جهاني اسپرانتو  •

 .دارد
• UEA هزار نفر از سراسر جهان در آن  3متوسط بيش از  طور بهشود، كه  در يك كشور كنگره جهاني اسپرانتو را برگزار مي هرسال

 .كنند شركت مي
 .شد سيتأسميالدي در هلند  1930در سال  IEIالـمللي زبان اسپرانتو  انستيتو بيـن •
سال را تـحت پوشـش   30است و اسپرانتودانان زير  شده سيتأس 1938در سال  TEJOالـمللي اسپرانتودانان جوان  مـجمع بيـن •

 .دهد خدمات خود قرار مي
 .كشور جهان شعبه دارد 36است و در  شده سيتأس 1949در سال  ILEIمعلمان اسپرانتودان  يالملل نيباتـحاديه  •
طـرف بـه    الـمللي و بـي  بيـن زبان عنوان بهزبان اسپرانتو را  1954در سال  ”يونسكو“تحد سازمان فرهنگي، تربيتـي و علمي ملل م •

 .رسـميت شناخته است و آموزش اسپرانتو را به كشورهاي عضو خود سفارش نـموده است
• UEA الـمللي قرار دارد طرف بيـن بي يها سازمانمشاور سازمان ملل متحد و يونسكو، در رديف  عنوان به. 
 .در كشور هلند قرار دارد TEJOو  UEAخانه دبيـر •
چنـدين   هرسـال زبان دوم و رسـمي خود برگزيده است و  عنوان بهميالدي زبان اسپرانتو را  1986فرهنگستان علوم چيـن از سال  •

 .كند الـمللي علمي به زبان اسپرانتو برگزار مي سـمينار و كنفرانس بيـن
 .شود رسـمي تدريس مي صورت بهكشور جهان  23آموزش عالـي در  موسسه دانشگاه و 90اسپرانتو در حال حاضر در  •
نيـز در   يا منطقـه ايسـتگاه   50كنند و بيش از  كشور جهان به زبان اسپرانتو برنامه پخش مي 11در  يالملل نيبراديويي  يها ستگاهيا •

 .كنند   جهان به زبان اسپرانتو برنامه پخش مي يها قارهكشور از همه  20
• ILEI هسترسـمي با يونسكو در ارتباط  صورت بههمكار و مشاور  عنوان هب. 
از فرهنگ و ادب اسالمي ترجـمه بسيار شيوا و شـكوهمند قـرآن مــجيد،    . است شده ترجمههزاران جلد كتاب به اسپرانتو نوشته يا  •

 .باشند مي ذكر قابل) ع(نبوي و زندگينامه امام علي  ثياحادزندگاني پيامبـر اسالم، 
 هاي برگزيده حافظ، اشعار رودكي، برگزيده شعرهاي سـهراب سـپهري و   كامل رباعيات خيام، غزل ترجمهفرهنگ و ادب پارسي  از •

 .توان نام برد را ميغيره 
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