Venezuela’nın Bağımsızlık Günü Çankaya’da Kutlandı

Venezuela’nın bağımsızlığının 201. yıl dönümü Çankaya Belediyesi Simon Bolivar Parkı’nda
birçok ülke temsilcilerinin katılımıyla kutlandı…
Ankara– Latin Amerika ülkelerinden Venezuela’nın 201. bağımsızlık yılı Venezuela Büyükelçisi Raúl
José Betoncourt Seeland, Demokratik Sol Parti Ge nel Başkanı Masum Türker, Ç ankaya Belediye Başkanı
Bülent Tanık, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ankara Üniversitesi D.T.C .F. Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu ve Güney Amerika’nın birçok ülkesinden büyükelçilerin katılımıyla
kutlandı.
Ç ankaya Belediyesi’nin Güney Amerikalı Devrimci Önder Simon Bolivar adına düzenlediği ve Simon
Bolivar heykelinin de bulunduğu parkta düzenlenen bağımsızlık kutlamasına Türkiye ve Venezuela’nın
milli marşlarıyla ve saygı duruşuyla başlandı. Venezuela Büyükelçisi ve Ç ankaya Belediye Başkanı'nın
Simon Bolivar heykeline birlikte çelenk koymasının ardından kürsüye çıkan Büyükelçi Raúl José
Betancourt Seeland, “Ç ankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık’a bizimle birlikte gerçekleştirmiş oldukları
aktivitelerden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca, Venezuela’nın bu tarihi gününde bizleri
yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde başladığı konuşmasını “Daima
bağımsızlık, sosyalist vatan, yaşayacağız ve kazanacağız” ifadeler iyle bitirdi.
Che Guevara, Fidel Castro ve Hugo Chavez’in isimlerinin bölgemizde yaşatılması da bizim
için büyük bir gurur kaynağı olacaktır…
Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu’nun Venezuela’nın bağımsızlık mücadelesi ve iki ülke halkı ile ilgili
verdiği bilgilerden sonra kürsüye çıkan Ç ankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık; “Sevgili dostum,
Venezuela’nın Türkiye’deki çok değerli temsilcisi Sayın Seeland şahsınızda Venezuela halkını, devlet
başkanını ve çok değerli yöneticilerini bu bağımsızlık gününde sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ç ankaya
Belediyesi olarak belediyemiz sınırları içerisinde Latin Amerika’nın üç büyük devrimcisinin heykellerinin v e

parklarının bulunduğunu ifade etmek isterim. Francisco de Miranda, Simon Bolivar ve Jose Marti.
İnanıyorum ki birlikte soluk alıp verdiğimiz Latin Amerika devrimcilerinin de isimlerini yaşatacak yerler
Ç ankaya Belediyesi sınırları içerisinde kurulacaktır. Devrimci gençlerimizin çok büyük sevgisinin odağı
konumunda olan C he Guevara’nın yanı sıra Fidel C astro ve Hugo C havez’in isimlerinin bölgemizde
yaşatılması da bizim için büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Özgürlük, bağımsızlık ve barış için mücadele
eden halklarımızın kardeşliğine bir kez daha saygı duygularımı iletiyorum” şeklinde konuştu.
Dostluk ve barış dolu mesajların ardından bağımsızlık kutlamalarına katılan ülkelerin temsilcileri
Simon Bolivar heykelinin önünde birlikte fotoğraf çektirdiler .
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