amade bike, Dr. Qasimlo hevbîrên xwe jî
fêrî guhertinê dikirin. Weke mamostayekê ku
hertim agirtên xwe fêrî ti tên nû dike,
Qasimlo hewl dida ku hevbîrên xwe
bielimîne kultûrek alternatîv ku rê ji bo
guhertinên bingehîn di civakê de xwe bike.
Wî ore weke pêvajoya avakirina kultûrek
alternatîv tema e dikir.
Mîmar
Rola Dr. Qasimlo di ji nû ve avakirina
PDKÎ de xuya ye. Weke çawan di pêvajoya
guhertina qewareya qewmî re ji bo
nasnameya nû ya neteweyî, kesayetiyên
pê eng weke mîmar û endazyarên avakirina
qewareya nû rol dilîzin, Qasimlo jî karî hesta
qewmî li Rojhilata Kurdisstanê di çarçoveya
PDKÎ de nûjen bike, bixe kanalek nû û
tevgerek nû ya neteweyî bîne meydanê.
Dîrok her demê kesayetiyan derdixe meydanê
ku pê engiya bizav û tevgerên nû bikin.
Kesayetiyên ku dîrok wan derdixe holê
dikarin opek mezin li ser pêvajoyên siyasî
danên. Lê kesayetiyên ku bi xwe dîrokê çê
bikin tak in. Qasimlo yek ji wan kesayetiyan
bû ku karî dîrokek nû ava bike û têko îna
neteweyî li Rojhilatê Kurdistanê bi awayek
modern bivejîne û bixe ser hêla siyaseta
hemdem.

Evîndarê jiyanê
Kêm kes weke Qasmilo hezkiriyê
xwe iyên jiyanê bûn. Di gel ku wî hemû
xwe iyên jiyana xwe kiribûn goriyê armanca
siyasî, û jiyana xwe bi yekcarî xistibû
xizmeta neteweya xwe, lê wî tu car xemlên
jiyanê ji bîr nekirin. Ji pak û xawêniya tak û
jîngehê re bigre heya xurtkirina kultûra
jiyanheziyê. Kesên ku Qasimlo ji nêz ve nas
dikirn an bi wî re kar dikirin hertim ken,
dilxwe î, jiyanhezî u pîtedan bi hemû war û
rengên jiyanê li cem wî didîtin. Her gulek
bêhnek û her rengek xemlek bû ku tu gav ji
ber çavên Qasimlo wenda nedibûn. Lewma
jiyana ori gerî û têko îna siyasî ji wî re rêgir
nebûn ku di gel karê siyasî, bi kultûr,
edebiyat, êir û dab û edetên civak û gelê
xwe re jî mijûl bibe.
Rênî ander
Pîvanên ku Dr. Qasimlo di siyaseta PDKÎ de bi
cîh kirin, îro, 21 sal pi tî ehîdbûna wî, weke

çavsax û rênî anderê rêçika siyasî li Rojhilatê di

rojeva gel de ne. Qasimlo ji kultûra nefretê
bi dûr bû. Lewma her derfetek ku biketa
dest, bi kar dianî heya deriyekê di riya siyasî
de veke. Her çend ew hewldan bû hegerê
ehîdbûna wî, lê wî pîvana “di siyasetê de
dostê heya dawî an dijminê heya dawî nîne”
bi cîh kir. Qasimlo her weha hewl dida ku di
navbera dijberiyan de û di rew ên aloz de
heya li destan tê parseng an balansê
biparêze.
Di gel ku wî hewl dida ku kurdên her be ek
Kurdistanê bi doza xwe li çarçoveya welatê
ku lê dijîn re mijûl bin, lê Qasimlo tu gav
xebata hevbe e neteweyî ji bîr nekir. Ew
weke êvirmendekê hertim bi tevgerên Kurd
li be ên din yên Kurdistanê re di têkiliyan de
bû û her gav ku pêwîst didît bi êvr û îretên
xwe doza neteweyî di be en dine Kurdistanê
de bi pê dixist. Qasimlo di heman demê de
hertim bi rew enbîr û pê engên Kurd li
be ên dine Kurdistanê re di têkiliyan de bû û
ji bo avakirina kultûra hevbe ya neteweyî rê
nî anî wan dida. Mînaka herî diyar ji karê
Dr. Qasimlo bo pi tgirîkirin ji karê hevbe e
neteweyî re alîkariya wî ji bo avakirina
Enistîtûya Kurd li Parîsê di sala 1983 de bû
ku bi hîmdariya serokê niha yê Inistitûyê
Kendal Nezan, Qanatê Kurdo, Cigerxwîn,
Mam
Celal
û
hwd
ava
bû.
Gelaledarêj
Dr.Qasimlo kesayetiyek dûrbîn bû ku hem ji bo
dema têde dijiya û hem ji pê erojê re xwediyê
pilanên demkurt û demdirêj yê siyasî bû. Eger
hin ji pilanên Dr. Qasimlo di piratîkê de pêk
nehatibin jî, lê wî tu gav bê pilan dest bi karekî
nedikir. Lewma di dema jiyana Dr. Qasimlo de
mijara sereke di nav rêkxistinên PDKÎ de her
tim pilanên kar ji bo pê xistina tevgerê bû.

Efsane
Qasimlo jiyana xwe kire goriyê azadiya gelê
xwe, lê pi tî ehîdbûnê bû ustûreyek neteweyî
ku ji bo pê eroja gelê xwe rastî û efsaneyê bi
hev re girê dan û ji bo niv ên pê erojê bû
efsaneyek ku hertim wê di hizr û xeyala keç û
xortên welat de zindî bimîne.bimîne.
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