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 Fireworks  له) سۆرانی( کوردی  نوسین به 

 Fireworks   کوردی له نوسین به
 

کوردی  چت ئایا به  ده وه یامان بۆالی ئه ر خه کسه یه. بت خش ونیگارمان تووش ده رکات پۆگرامکی درووست کردنی نه کو کورد ھه  وه زۆر جار ئمه
 توانیت تیایدا بنوسیت؟ ده
 بابزانین چۆن؟.  بنوسیت وه  ڕگای ئۆفیسی کوردیه توانی له تۆ ده! م  فایروۆرکس پشتیوانی یونی کۆد ناکات، به وه داخه به
 
 واتا  وه مان پۆگرامه ڕگای ھه توانیت له م ده  فۆتۆشۆپ دا به موو بۆ کورداندا دانرابوو بۆ نوسینی کوردی له  ھه  زوتر له ته م بابه ند ئه رچه ھه

 . بنوسیت ب کشه ماکرۆمدیا به ربه  کانی سه موو پۆگرامه  ھه له . 2002ئۆفیسی کوردی 
 

  ک یه وه  بۆ داگرتن و ڕوونکردنه یه  ئۆفیس ھه لره
 

   ، واتا کرته یه م شوه  و به وه ره ئستا بۆ ئۆفیسی کوردی بکه. زرت مه ند فۆنتکی جوان داده ڵ خۆیدا چه گه مان داگرت له که ی پۆگرامه وه دوای ئه
 . نوسینی خۆت بنووسه.  ی پدراوه  ئاماژه  که  بکه کلیله خته و ته ر ئه سه له
 

 
 
 
 .ت بنوسیت که سته به  مه وه). ھتد..رکوک کرمانشان، کوردستان، که(ت که بژریت بۆ نوسینی کاره  ھه و فۆنتانه کک له توانیت یه ده

 . وه  پکه لبده Ctrl+Cر  سه  له نجه ت په که کلیله خته ر ته سه  نجا له ئه. ت  که کلیله خته ر ته سه له Ctrl+Aیان ).  دیاری بکه( ت شین بکه که ئستا نوسینه
 
ر  سه  له کان کرته شی ئامرازه  برۆ بۆ به ستدایه رده به ت له که ر کاره گه  یان ئه وه ره پانی کارک بکه ودا گۆڕه نجا بۆ بۆ پۆگرامی فایروۆرکس له ئه

 . ئامرازی تکست بکه
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ر  سه  یان له بژره ھه Pasteو  ت بکه که ی الی ڕاستی ماوسه نجا کرته ئه.  تدابنوسیت که وت نوسینه ته ده  که  بکه و شونه ر ئه سه  له کجار کرته یه
 . بده لCTrl+V ت  که کلیله خته ته
 
 

  
 
 
 .زراون ڵ ئۆفیسی کوردیدا دامه گه  له بژریت که  ھه  فۆنتانه و  ئه ی پکراوه کو ئاماژه کاندا وه شی فۆنته به بت له م ده به
 

 گروپی  ت له که کلیله خته ر ته گه م ئه ن، به که  ده و کاره  ئه  که یه ن زۆر ئۆفیسی کوردی ھه  پشتگیری یونی کۆد ناکه ی که و پۆگرامانه بۆ نوسین له
 ).ژیر بوشرا، ھه(  بۆ نمونه. ربگرن وه توانن سودی ل س ده م زۆر که به. ی تدا نانوست ندک ووشه بت ھه ئینگلیزی نه

 
 

 بن وام ده رده کان به ته بابه.  پۆگرامی فایروۆرکسدا نوسینی کوردی له کۆتایی ھات به
 
.ویستیم ڵ ڕزو خۆشه گه له

28 Aug 2005 بۆچوون 4    ند سیامهر  نووسه 

  كوردی ی فایروۆركس به  بۆ وبگه كان پارزراوه موو مافه ھه  
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