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Kazakistan’ın Türkiye Büyükelçisi Zhanseit Tuimebayev,
21. Yüzyıl Dergisi için, Orta Asya’daki işbirliği süreci ve Avrasya
Birliği’nden, Kazakistan dış politikasına, Kazakistan ile Türkiye arasındaki
ilişkilerden Kazakistan’ın ‘2050 Stratejisi’ne kadar uzanan
değerlendirmelerde bulundu.

“Kazakistan, bağımsızlığını kazandığı günden
bu yana hem Orta Asya bölgesinde hem de Avrasya kıtasında entegrasyondan yana oldu ve birçok
entegrasyon sürecinin inisiyatif
sahibi de oldu.”

“Kazakistan, Avrasya
entegrasyon
sürecinin perspektiflerini sağlıklı bir şekilde
değerlendirmektedir. Bununla
beraber ülkemiz ulusal çıkarlarını da hep
koruyacaktır. Ulusal
egemenlik ve siyasi
bağımsızlık meselelerinin uzlaşma konusu
olamayacağının
da altını çizmek isteriz.”

“İyi kurulmuş bir entegrasyon, dinamik küreselleşen dünyanın şartlarında istikrarlı ve uzun vadeli
devlet gelişimi için anahtar rol oynayan etkin
araçlardan biridir. Bu hem Avrasya entegrasyon
süreci hem de Türk dili konuşan devletlerin birliği olan Türk Konseyi için de geçerlidir. Bu süreçte her ülkenin kendi politikası ve ileriye dönük
düşünceleri vardır ve bunlara sadece saygı duymamız gerekir. Temennim odur ki, tüm Orta Asya ülkeleri bir gün ortak bir entegrasyon yapısında yer alacaklardır.”
Kazakistan Büyükelçisi
Zhenseit Tuimebayev

“Türkiye ile Kazakistan arasında arasındaki ilişkiler resmi makamlar arasındaki temaslarla sınırlı
kalmayıp, çok yönlü bir biçimde ilerlemektedir.
İkili ilişkilerin güçlenmesinde sivil toplum kuruluşları da aktif rol almaktadır.Gelecekte kardeşliğimizi pekiştirecek nitelikteki pek çok çalışma
bizleri beklemektedir. Büyükelçilik olarak Türkiye çapında birçok faaliyet yapmaya çalışıyoruz.
Karşılıklı olarak Kazakistan’ın Türkiye’de ve
Türkiye’nin Kazakistan’da tanıtılması adına halen
yapılacak işlerin çok olduğu kanaatindeyim. Ortak
diziler, filmler, belgeseller çekilebilir. Karşılıklı
Kültür günlerinin arttırılması gerekir. Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde Kazak kültür ve sinema günlerinin organize edilmesi, fotoğraf ve resim sergilerinin arttırılması gerekir diye düşünüyorum.”
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“Türk insanı, zihin
haritasında PKK’nın
terör örgütünden yasa dışı örgüte dönüştürüleceği bir süreç
yaşamaya doğru götürülmektedir.”
“Tarihin en zorlu
coğrafyası olan ve
devletleri,
halkları
yutan bir şeytan üçgeni olan Anadolu’da
federasyon şeklinde
örgütlenmiş bir devlet modelinin parçalanmadan
yaşama
imkanı yoktur.”

21. Yüzyıl Dergisi, 53. sayısında ‘Terörle Müzakere’ sürecini kapak
konusu seçti.

Bugünlerde terör konusu Türkiye’nin gündemini bu sefer farklı bir şekilde
meşgul ediyor. Türkiye’deki terörün baş aktörleri artık farklı vasıf ve
konumlarda hem bizim hem de devletin karşısına çıkarılıyor. Çünkü artık
terör aktörleriyle müzakere süreci işletiliyor. Anayasadan Türk milleti
kavramının çıkarılması, Cumhuriyette büyük bir dönüşümün
gerçekleştirilmesi, başkanlık sistemi ve federal sistemin unsurlarının
uygulamaya konması, PKK’nın üst düzey kadrolarının serbest kalması, vb.
başlıklar temel tartışma konusu yapılıyor. 21. Yüzyıl tüm bu hususlara
dikkat çekiyor.
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“Suriye muhalefetini
güçlendirmek isteyen
Obama yönetimi kimi yetiştireceği, muhalefet
kanadının
nasıl destekleneceği
konusunda çekingen
kalmayı tercih etmekte ve Orta Doğu’da uzun süreli ve
sonucu belirsiz bir
savaşa girmek istememektedir.”
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