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ستببۆ داستانی گر وتیکی کوردی  کانی پارتی ونیتی، قسکیی

 :و دەیو چیرۆکستی ئپب و پیێ(ھی بپشێ خبیست )پاشی ت ،

ن بداھاتی نوتی سا سرکردایتی پارتی و یکیتی تخشان و پخشا

کوردستانوە دەکن و ئستا ک ب ئومد بوون لوەی ک ھیچ شونکی 

پ یدنیا باوەر بت مانو دەس نکانیان ناھوتیرەو وشک نیان بک

ناراستی پیمان بوون دەروات، ب نیشان دانی ھندێ نوسینوەی 

گندەی نوتی داپۆشن، ک بۆیان  نوتیکان دەیانوێ ئو داستان

داناپۆشرێ و رۆژی خۆی دت ک جماوەر قاچ لسر ورگیان دابن و 
  .نوتک ل لوت و گویان بھنت دەرەوە

سات باسی ل ئاشکراکردنی گربستی خان ل کوردئمۆ سۆزان 

، سروچاوی دەستی خاون دەکردەوە لفکو سابونب نوتیکان دەکرو 

گیشت الی تاکو ھندێ نەنگم ، داخکم دبتایبتی ھی کاک برھم

 قینم، ئۆپزسیۆنی راستسۆزان خان ب رەوە بم، بالبکپرسیاری ل

ملونان دۆالر وەک ئوە ئمین و ئمش  بتایبتی ل بواری نوتدا

منم ، دەموێ ئوەش بازانی ک بخک بۆخۆمان دانانین و وردەش بدەین
 یمانو پناسینی ئ گام گرتوە لر وتیننندەگ.  

م ئستا کشکمان ندیوەو ئومدوارم باسی ئ پنج ملیار دۆالرە بکات ئ

ک ل کۆمپانیا نوتیکان وەرگیراوەو بشداری کوخا سیاسیکان ل بشی 



 وەر گیراوەو سودی پارەکان ک ی کو کۆمیشیۆنانکان و ئوتیکۆمپانیا ن
  ل بانککان دانراوە.

http://www.kurdistanpost.com/view.asp?id=be9238f9  

-inquiry-1261305/Iraqis-http://www.dailymail.co.uk/news/article

claims.html-corruption-probed-Minister-Oil-tycoon-Korean-Blair  

ئگر براستی خان باسی ل شفافیت دەکرد، باش کچی باش  سۆزان

 ،ئارا دایت لفافیبۆ مش وتیانن یمانو پکی ئینرەو دوای ون بن

حفت گفتوگۆیکی تلفزونی پک بھن بۆ خۆم و خۆت، با من و تۆ  دوو

ی ک بۆخۆتان پیمان نوتیانکش ھسنگاندنک بکین لسر ئو 

نوسیوتانوە، ئگر ئامادە نبووی داواکم جبج بکی، ئوا 

وە ھوەی ئکان ئاشکرا دەبن و ئردەمی ئۆتۆماتیکی راستیب ناوتان
ستنن.پی چاو بشکان نین و کراستی یمانی پشمان، کلرل  

سۆزان خان، ھندێ لو کۆمپانیا نوتانی ک لگڵ ئوە پیمانی 

نوتیان بستوە، ل ب ئومدی ل ئوە پیوەندیان بمنوە کردوەو 
  ، ، ئوەش بشکی نامی یککیانکشی پیمانکانیشیان بۆ ناردوم

I was in the process of doing some research and I came across your website 

and I read with interest your comments on the retired US Generals 

involvement in Kurdistan oil.   Do you believe Jay Gardner’s involvement with 

Vast Exploration is just a chance meeting, or do you think the KRG 

introduced Vast and Gardner to each other because the KRG knows the 

rewardsر بی ، ؟بخ ب مئ بت وا نچی دەربارەی پ وەی کن ل
  نوتی کوردستان روو دەدات.

  سردار پشدەری
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