
*kurdishlipsum به سته ی
جند† ابوزید اسعد

April 29, 2018

باسه كه  پوخته ی

بەستەیە، ئەم کاری نووسراوە. \ptext بەستەی لە کەڵ وەرگرتن بە ،\kurdishlipsum ـ (Package) بەستە
،... و خان و مەحوی ، نال وه فایی، وێنەی بە شاعیران قەسیدەی و غەزەل و شیعر له  ـه (Paragraph)  بەند ردن چاک

دێ. بەکار الپەڕەکان لێنووسین بۆ هەروەها

به كارهێنان شێوازی ١

بنووسین. \usepackage{...} بە بەستەیە ئەم دەتوانین گشت بەشێوەیەک
بەکاری ـە package ئەم پێش چاکترە وا به كارده هێنرێن، xepersian لەگەڵ کە تر، ـەکان (Package) بەستە وەکوو
بەند کۆدە، ئەم ـه. \kurdishlipsum كۆدی، گرنگترینیان هەن، بەستەیەدا لەم گرنگ کۆدی چوار دەیبینن وەک بێنین.
و گۆڕین بۆ دەبێ. ،a4paper ، A4 الپەڕەیەک لە پتر کە دەکا، چاپ بۆ به سته یه مان ئەم ـ ٧ تا ١ ـەکان (Paragraph)
\setkurdishlipsumdefault{n-m} کۆدی لە سوود m تا n لە ـەکان، (Paragraph) بەند ژمارەی ردن دەستکاری

نموونە: بە بێنین، بەکار \kurdishlipsum کۆدی تریش جۆرێک بە دەتوانین دەکەین. چاپ پێی و وەردەگرین
پاراگراف ،\kurdishlipsum[23] كۆدی یا ده كات، چاپ 57 تاكو 4 به نده كان  ،\kurdishlipsum[4-57]

ده كرێ. چاپ پێ 23ـ
به  ده كرێنه وه . جیا یه ك له  \par كۆدی به  ده كرێن، چاك \kurdishlipsum كۆدی بە کە ـانەی (Paragraph) به ند ئه و
درووست البه ال کێشەی کارە، ئەم جار هەندێ ڕەنگە دێ. كۆتایی \par كۆدی به  ـێك (Paragraph)به ند هه ر تر، مانایه ك

شێوه ی به  مه به سته ، ئه م بۆ هه یه . ـ nopar بژاره ی ـە، (Package) بەستە ئەم بۆیە ا، ب

\usepackage[nopar]{kurdishlipsum}
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بێتو ئه گه ر هه یه،   تریش پێناسه یه ك ،\kurdishlipsum كۆدی كردن،  باسمان كه  كۆدانه ی ئه م سه ره ڕای ده هێنرێ. به كار
كردبێ. پێناسه  ـمان nopar کۆدی کە وایه ئەوە وەکوو ،(\kurdishlipsum* شێوه یه : به م (واتا دابنێین له گه ڵ ـ * ئه ستێره
چاپ \par كۆدی بێ به  به نده كان ،\kurdishlipsum* كۆدی ئه وا نه هێنرێ، به كار nopar كۆدی ئه گه ر تر، واتا یه ك به 

نەنووسرێن. بەسەریەکەوە و بن جیا به نده كان كه  دێت مانایه  به و \par كۆدی ده كا.

پێزانین  و سوپاس ٢

دامەن وەحید و \bidi و \xepersian بەستەکان لە هەریەک کە ،١ خەلیق وەفا بەڕێز: هەردوو بۆ پێزانین و سوپاس
کردووە. درووست ی \ptext بەستەی کە ئەفشان٢،

كوردییه كه . ده قه  پێداچوونه وه ی بۆ ده كه ین عەل اسعد زیاد به رێز: سوپاس
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