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ڕیز  کامپانیای به، ی کورد وه ته ری نه ماوه جه تی ناوداری کورد بۆ ڕای گشتی و ساییه  که یام له په
  Roj TVڕۆژ تی ڤی   لی قازی بۆ پشتگیری له کاک عه

  

 
  

  
  Roj TVڕۆژ تی ڤی   لهپشتگیری  ش  بۆ کوڕی ڕه/لی قازی   کاک عه ڕیز  بهیامی په: م که یه

   
یاندنی کوردی   کاروانی ڕاگه شۆڕشکی نوێ بوو له Med TV ی مد تی ڤی وه دانکردنه زراندن و ئاوه دامه

میقداد  ی که وامی ڕبازه پیرۆزه رده یاندنی کوردی و به ی ئاسمانی ڕاگه وشاوه کی دره یه ستره دا و ئه
،  دا م ڕبازه ی به گوڕتر و بهتاوتر وژمکی به  تهMedya TVمیدیا تی ڤی  دوواتر که، درخان بوو به
وڵ  هه م به به،   پیرۆزه م ڕبازه ر ئه  به ست بخاته ربه  به وتورکیا ویستی کۆسپ  تی وه  ده نده رچه هه

 ڕۆژ تی ڤی کانی  زینهتیشکه و  ڕۆشنایی  به توانیان که،  یه وه ته م نه ئهکانی  زه ربه ه ج و کۆششی ڕۆه
Roj TV ئه وه نه ڵ بکه چه ولالکانی تورکیا پ قه وڵ و ته  و ههوه نه  ڕۆشنتر بکه بازهم ڕ   .  
  میشه  ههوه Medya TVو دوواتر مدیا تی ڤیMed TV زراندنی مد تی ڤی تای دامه ره  سه من له
نگی  ده  وان به ک ئه روه ش هه Roj TV ڕۆژ تی ڤی، م کردوه ییه وه ته زگا نه م دوو ده وی ئهوا ی تهپشتگیر

کانی  زۆکه  نه وه ر هه رامبه  به  له بۆیه، زانم و زانیوه دهبۆ ئازادی تی کورد  ن و زوی میلله سه ڕه
ڕی  وپه من ئه، ی کورد وه ته زادی نهئانی  سه ڕهنگی  کردن و خامۆشکردنی ده  بۆ کپداتی تورکیا وه ده
  گیری خۆم بۆشتپ

یدات بۆ داخستنی ڕۆژ  تی تورک ده وه  ده م که ونه و هه موو ئه نم و دژی هه یه گه  ڕادهRoj TV  ڕۆژ تی
کی  یه موو ڕگه  هه  به وه ڕی توانایانه وپه  ئه  به ی کورد که وه ته کانی نه  ڕۆه له دواکارم، Roj TV تی ڤی

  ها دوا له روه هه.  وه تی تورک ببنه وه ی ده  ناشارستانییه م کردوه نگاری ئه ره دیموکراسی و یاسایی به
  ن و ڕگه ده تی تورک نه وه کانی ده  داواکارییه   به گوێ  م که که وروپا ده ی ئه ه تی دانمارک و کۆمه وه ده
بۆ  تک نگی زوی ملله وروپا ده کتی ئه ندامی یه   ئه وت ببته یه  ده ی که ته وه و ده  ئه ن که ده نه

لی  واوی گه ته  مافی و دان به وه ی خۆییدا بخشنته م بیاره بت تورکیاش چاو به ده، کاتبئازادی کپ 
  .  کات  ده سته رجه دا خۆی به Roj TVوام بوونی ڕۆژ تی ڤی  رده به   لهترینیان ده سا ت کهنکورددا ب

باتی دیموکراسی و   بت خه کاوه ر شه  ههو Roj TVوتن بۆ ڕۆژ تی ڤی  رکه وامی و سه رده به
  . ی کورد بۆ ئازادی وه ته ی نه انهقخواز هه

 
  ش کوڕی ڕه/ لی قازی  عه
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  . نگی زولی ئازادی کوردستان  ده  له گرت و داکۆکی کردنه ی خۆی ده  جگه نگی ئوه پشتگیری و ده
  : م ناونیشانه ن به ندی بکه یوه  په م کامپانیایه و له یامه م په  بۆ پشتگیری له تکایه
com.hotmail@kurdistan-Komari 

  


