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Journée internationale de commémoration et de la dignité des
victimes du crime de génocide et de la prévention de ce crime
L’Amicale des Arméniens de Toulouse Midi-Pyrénées et ses partenaires, la LICRA-MP, le CRIF-MP, l’antenne régionale du Mémorial de la
Shoah, la Communauté des Chaldéens et l’association Diaspora Rwandaise de Toulouse vous invitent à une veillée le

Mercredi 9 décembre 2015, à 18h dans la
Cour du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 1, Boulevard de la Marquette - Metro B : Canal du Midi
Sont aussi associés à cette manifestation L’Œuvre d’Orient, Les amis du Levant, ECHO, la Maison Franco-Kurde MP et les Alévis démocratiques de Toulouse. Nous honorerons la mémoire de toutes les victimes de la barbarie humaine mais aussi dénoncerons les massacres actuels
pour un monde plus pacifique, empreint d’humanisme et de fraternité. Venez nombreux soutenir cette action citoyenne et républicaine !
Résa & infos : amicale.guiank@gmail.com - 06.80.42.39.59 - Carton d’invitation à présenter à l’entrée.
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Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգող և այս
ոճրագործությունը դատապարտող միջազգային օր
Միդի-Պիրենե մարզի և Թուլուզի հայկական ընկերակցությունը և իր գործընկերները, , Միդի-Պիրենե մարզի LICRA-ն,
CRIF-ը, Շոայի հուշահամալիրի մարզային մասնաճյուղը, Քաղդեացիների համայնքի և Թուլուզի Ռուանդական Սփյուռք
կազմակերպությունը հրավիրում են ձեզ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգող և այս ոճրագործությունը
դատապարտող միջազգային օրվան, որը տեղի կունենա

2015 թ. Դեկտեմբերի 9-ին, ժամը՝ 18-ին
Haute-Garonne-ի մարզային խորհրդի շենքի բակում1, Boulevard de la Marquette, Canal du Midi մետրո
Միջոցառման հետ համագործակցում են L’Œuvre d’Orient-ը, Les amis du Levant-ը, ECHO-ը, Միդի-Պիրենե մարզի Ֆրանսքրդական տունը և Թուլուզի ժողովրդավարական ալևիները : Մենք մեր հարգանքի տուրքը կմատուցենք մարդկային
վայրագությանը զոհ գնացած զոհերին և այսպիսով մեր բողոքի խոսքը կարտահայտենք վերջերս խաղաղ պայմաններում
իրագործված ջարդերի համար : Միասին աջակցենք այս քաղաքացիական և հանրապետական գործողությանը:
Տեղեկությունների համար՝ amicale.guiank@gmail.com - 06.80.42.39.59 – Ներկայանալ այս հրավիրատոմսով

