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  ندی قشبه وان نه رده هه... !  نفلۆنزای بانده و ئهآان  رزه هاآه

  
  یاندنه زگا ڕاگه میدیاآانی جیھان و ده  له  رۆژانه  آه  ئستا باسکه نفلۆنزی بانده ئه

، آرت  ده خۆشیه م نه ی ئه وه آانی بوبوونه ترسییه  مه تی باس له تایبه آان به آوردییه
  وه  مه آه ته  بابه  بهیند یوه آانی هیچ په ترسییه  ومه نفلۆنزای بانده هخۆشی ئ ند نه رچه هه
م   ئه  که وه ینه  ئازیز ئاگادار بکهی  ئوه   آه یه وه  ئه وه  منهیال  به  گرنگهی وه م ئه  به نیه

  تهس  ده ندك له تا هه وه ئه، ن که  ڤایرۆس دروست دهی وانه تن بۆ ئه  باشترین فرسه بۆنانه
 ژیانی  وه رنته ی تۆڕی ئینته  رگه ر له آه شه ندك بانگه  هه یاند آه آان رایانگه پزیشكییه

 بۆ  وه نه آه ك ئاگادارده  خه ی آه یه و پۆسه ی ئه  رگه له،  وه ترسییه  مه كیان خستۆته خه
ند  و چه،  وه بته  ده نفلۆنزای بانده خۆشیی ئه نگاری نه ره  به آه" Tami flu"رمانی  آینی ده

 بۆ  سازیی سویسرییه آی پیشه  آۆمپانیایه آه" rocky"ركی آۆمپانیای رۆآی  نونه
  وه رنته ی ئینته رگه ی له و فرۆشیارانه  ئه یاند آه  رایگه رمانه  ده و جۆره ھنانی ئهم رهه به

. ن وه ره  و السایی آه  ساختهرمانكی راستیدا فرۆشیاری ده له، ن آه ده" Tami flu " بۆ شه بانگه
كی ئاسایی  بت بۆ خه لیكترۆنی ده آی ئه یه ی ناردنی نامه  رگه ش له  آردنه شه م بانگه ئه

و داواش "  نفلۆنزای بانده  ئه  له ت بپارزه آه خۆت و خیزانه " ش تیایدا نووسراوه آه و نامه
،  وه رنته ی سایتكی تۆری ئینته  رگه  بكن له آه رمانه  ده آات آه دهش  آه رگرانی نامه  وه له
   پزیشكییه سته و ده  ئه جا بۆیه، فرۆشت آو ڤیاگراش ده ی تری وه رمانی ساخته ندان ده  چه آه
  ك له  بكن نه وه ی پزیشكی پسپۆره  رگه  له آه رمانه  ده  آه وه كیان ئاگادار آردۆته خه

  ساون به  ئوسترالیا هه مان آاتدا باندكی تریش له هه له.  وه رنته آانی ئینته ایتهی س رگه
آی  یه ی ناردنی نامه  رگه ش له مه ئه"  ئای-نافیا" ناوی  ی ڤایرۆسك به وه بالوآردنه

خوشیی  ی نه رباره رگرتن ده آات بۆ زانیاری وه  ده آه رگری نامه  وه  داوا له لكترۆنی آه ئه
 و  ی تیادایه آه ڤایرۆسه آه،  وه  بخونته یه آه  هاوپچی نامه  فایلك آه نفلۆنزای بانده ئه

ری  ندك پرۆگرامی پارزه البردنی هه ستت به ده  و هه آه ره ر آۆمپیوته  سه زته به داده
ر  سه رن بهست بگ  ده آه  بانده دات به  ده  رگه  و دروست آردنی پرۆگرامك آه آه ره آۆمپیوته
  . ن ر بكه سه  و آاری له آه  تووشبووه ره آۆمپیوته
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