
                                                                    DDiissccoouurrss  dduu  1144  jjuuiilllleett  22001111  

  

                                                    MMeessddaammeess,,  MMeessddeemmooiisseelllleess,,  MMeessssiieeuurrss..    

  

          EEnn  ccee  jjoouurr  ddee  ffêêttee  NNaattiioonnaallee,,  nnoouuss  nnee  ddeevvoonnss  ppaass  mmaannqquueerr  ddee  

ssaalluueerr  nnoottrree  RRééppuubblliiqquuee  eett  ddee  rreepprreennddrree  ll’’hhiissttooiirree  qquuii  aa  mmaarrqquuéé    nnoottrree  

ppaayyss  jjuussqquu''àà  nnooss  jjoouurrss..  

IIll  nnoouuss  ffaauutt  ppoouurr  cceellaa  rreemmoonnttéé  àà  llaa  rréévvoolluuttiioonn  ffrraannççaaiissee,,  aavveecc  llaa  pprriissee  

ddee  llaa  BBaassttiillllee  dduu  1144  jjuuiilllleett  11778899  eett  aavveecc  llaa  pprrooccllaammaattiioonn  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  ddee  11779922  qquuii  pprreenndd  ffiinn  qquueellqquueess  aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd  lloorrss  dduu  

ssaaccrree  dduu  pprreemmiièèrree  EEmmppiirree  eenn  mmaaii  11880044..  

  

IIll  ffaauutt  aatttteennddrree  fféévvrriieerr  11884488  ppoouurr  qquuee  ssooiitt  pprrooccllaammééee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  

RRééppuubblliiqquuee,,  mmaaiiss  eellllee  nnee  dduurree  qquuee  qquuaattrree  aannnnééeess  eett  cc’’eesstt  ppaarr  uunn  ccoouupp  

dd’’ééttaatt  qquu’’eellllee  ddooiitt  llaaiisssseerr  llaa  ppllaaccee  aauu  sseeccoonndd  eemmppiirree..  

  CCee  sseeccoonndd  EEmmppiirree  pprreenndd  ffiinn  ddiixx  hhuuiitt  aannnnééeess  pplluuss  ttaarrdd  aapprrèèss  llaa  lloouurrddee  

ddééffaaiittee  ddee  11887700  eett    llaa  ppeerrttee  ddee  ll’’AAllssaaccee  eett  ddee  llaa  LLoorrrraaiinnee..  

  

CC’’eesstt  eenn  sseepptteemmbbrree  ddee  cceettttee  mmêêmmee  aannnnééee,,  qquuee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee  

eesstt  pprrooccllaammééee..  

CCeettttee  ttrrooiissiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee,,  mmaarrqquuee  ffoorrtteemmeenntt  ll’’eessssoorr  eett  ll’’hhiissttooiirree  ddee  

nnoottrree  ppaayyss,,  ppaarr  sseess  ddiirreeccttiivveess    nnoouuvveelllleess  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneelllleess..  

  LLaa  ttrraavveerrssééee  ddeess  aannnnééeess  ddoouulloouurreeuusseess  lloorrss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  gguueerrrree  

mmoonnddiiaallee  llaaiissssee  ddeess  bblleessssuurreess  pprrooffoonnddeess  ddaannss  uunn  ppaayyss  mmeeuurrttrrii..    

MMaaiiss  cc’’eesstt  lloorrss  ddee  llaa  sseeccoonnddee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee,,  qquu’’eenn  jjuuiilllleett  11994400  eett  

aapprrèèss  llaa  ccaappiittuullaattiioonn  ddee  ll’’aarrmmééee  ffrraannççaaiissee  ffaaccee  aauuxx  ttrroouuppeess  ddee  

ll’’AAlllleemmaaggnnee  nnaazzii,,  qquuee  llaa  ttrrooiissiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee  pprreenndd  ffiinn,,  aapprrèèss  7700  

aannnnééeess  dd’’eexxiisstteennccee..        

  

CCee  nn’’eesstt  qquu’’aapprrèèss  llaa  sseeccoonnddee  gguueerrrree  mmoonnddiiaallee  eenn  ooccttoobbrree  11994466,,  qquuee  

nnoottrree  ppaayyss  rreettrroouuvvee  uunnee  nnoouuvveellllee  eett  qquuaattrriièèmmee  RRééppuubblliiqquuee  mmaaiiss  cc’’eesstt  

ppaarr  ddeess  ccrriisseess  ppoolliittiiqquueess  ssuucccceessssiivveess  aacccceennttuuééeess  ppaarr  lleess  ccoonnfflliittss  

dd’’iinnddééppeennddaanncceess  ccoolloonniiaalleess  qquu’’eellllee  ss’’aacchhèèvvee,,  ppoouurr  llaaiisssseerr  llaa  ppllaaccee  eenn  

ooccttoobbrree  11995588  àà  llaa  pprrooccllaammaattiioonn  ddee  llaa  cciinnqquuiièèmmee  RRééppuubblliiqquuee  eett  ddee  ssaa  

nnoouuvveellllee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ,,  qquuii  sseerrtt    nnoottrree  ppaayyss  jjuussqquu''àà  nnooss  jjoouurrss..        

  

  

  



  

CCeess  RRééppuubblliiqquueess  qquuii  ssee  ssoonntt  ssuuccccééddééeess  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ddeeuuxx  ssiièècclleess  oonntt  

ssuubbiitt  ddeess  aalltteerrnnaanncceess  ssoouuvveenntt  vviioolleenntteess  eett  ddoouulloouurreeuusseess,,  mmaaiiss  cc’’eesstt  ppaarr  

llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  qquueellqquueess  vvoolloonnttééss  ffoorrtteess  ddee  lleeuurrss  ccoonnvviiccttiioonnss,,  qquuee  

llaa  ddéémmooccrraattiiee  aa  ppuu  rreepprreennddrree  sseess  ddrrooiittss  eett  ssoonn  bboonn  oorrddrree  ddee  mmaarrcchhee..    

  

CCeess  éévvèènneemmeennttss  qquuii  oonntt  mmaarrqquuééss  nnoottrree  hhiissttooiirree  nnee  ddooiivveenntt  ppaass  nnoouuss  

llaaiisssseerr  iinnddiifffféérreennttss,,  ccaarr  iillss  ccoonnssttiittuueenntt  llee  ssooccllee  mmêêmmee  ddee  ll’’aavveenniirr  ddee  

nnoottrree  ssoocciiééttéé..  LLaa  rrééffoorrmmee  ddee  nnooss  iinnssttiittuuttiioonnss  ppaarrffooiiss  nnéécceessssaaiirree  àà    

ll’’éévvoolluuttiioonn  eett  àà  ll’’aavveenniirr    ddee  nnoottrree  ppaayyss  ddooiitt  ffoorrccéémmeenntt  éévvoolluueerr  eett  

ss’’aaddaapptteerr  ddaannss  ccee  mmoonnddee  nnoouuvveeaauu  eett  eenn  ppeerrppééttuueell  mmoouuvveemmeenntt  eett    ddaannss  

lleeqquueell  nnoouuss  vviivvoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  

  

CCee  mmaattiinn  ddeevvaanntt  ccee  mmoonnuummeenntt  dduu  ssoouuvveenniirr  nnoouuss  rreennddoonnss  hhoommmmaaggee  àà  

nnooss  jjeeuunneess  ssoollddaattss  mmoorrttss  aauu  ccoommbbaatt..  IIllss  ééttaaiieenntt  ddee  ttoouutteess  pprrooffeessssiioonnss..  

IIllss  oonntt  qquuiittttééss  lleeuurr  ffaammiillllee,,  lleeuurr  ffooyyeerr,,  lleeuurr  vviillllaaggee,,  lleeuurr  lliibbeerrttéé  eett  lleeuurr  

jjeeuunneessssee  ddee  vviiee  ppoouurr  llee  ffrroonntt..  IIllss  oonntt  ppaayyéé  ddee  lleeuurr  vviiee,,  ppoouurr  qquuee  nnooss  

ggéénnéérraattiioonnss  vviivveenntt  ppaarrmmii  lleess  ppaayyss  lliibbrreess  ddee  ccee  mmoonnddee..  

  

EEnn  ccee  mmoommeenntt  mmêêmmee  ddee  jjeeuunneess  ssoollddaattss  ddee  nnoottrree  ppaayyss,,  ssoonntt  eennggaaggééss  eenn  

ccooaalliittiioonn  ssuurr  ddeess  ffrroonnttss  ddee  dd’’aauuttrreess  hhoorriizzoonnss..  IIllss  ccoommbbaatttteenntt  eett  ppaayyeenntt  

ddee  lleeuurr  vviiee  ppoouurr  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  ppeeuupplleess  eennddooccttrriinnééss..  

AAuujjoouurrdd’’hhuuii,,  ccee  jjoouurr  ddee  ffêêttee  NNaattiioonnaallee  eesstt  eennddeeuuiilllléé  ppaarr  ll’’aatttteennttaatt  

ssuuiicciiddee  dd’’hhiieerr  eenn  AAffgghhaanniissttaann..    

CCeett  aatttteennttaatt  aa  ccaauusséé  llaa  mmoorrtt  ddee  cciinnqq  ssoollddaattss  FFrraannççaaiiss  eett  ffaaiitt  pplluussiieeuurrss  

bblleessssééss  ggrraavveess..  

  EEnn  ccee  lliieeuu  ddee  rreeccuueeiilllleemmeenntt,,  nnoouuss  lleeuurr  rreennddoonnss  uunn  hhoommmmaaggee  

ppaarrttiiccuulliieerr..          

                                                                                                                                                                    NNee  lleess  oouubblliioonnss  ppaass  

                  

                                                        PPoouurr  qquuee  vviivvee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  llaa  FFrraannccee  eett  LL’’EEuurrooppee,,  

                                                                                                  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ffaaiitt  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  lliibbeerrttéé      

  

                                                        JJee  vvoouuss  rreemmeerrcciiee  ddee  vvoottrree  aatttteennttiioonn..  

  

                LLee  MMaaiirree                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  GGuuyy    SSaauuvvaaiittrree  


