
                                              DDiissccoouurrss  dduu  2288  mmaaii  22001111  

                            EEnn  hhoommmmaaggee  àà  nnooss  rrééssiissttaannttss  ffuussiillllééss  

                                    2244  aaoouutt  11994444  
                                                            

                                                                      MMeessddaammeess  eett  mmeessssiieeuurrss  

  

EEnn  ccee  mmooiiss  ddee  mmaaii  22001111,,  ssooiixxaannttee  ddiixx  aannnnééeess  nnoouuss  ssééppaarreenntt  ddee  ccee  qquuii  

ffuutt  ddaannss  nnoottrree  ppaayyss  nnoottrree  rrééggiioonn  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr,,  nnoottrree  CCoommmmuunnee  ddee  

CChhaauunnaayy,,  ll’’ooccccuuppaattiioonn  nnaazzii..  

LL’’ooccccuuppaattiioonn  ppaarr  lleess  ttrroouuppeess  ddee  ssoollddaattss  ddee  ll’’aarrmmééee  AAlllleemmaannddee  qquuii,,  uunn  

aann  pplluuttôôtt,,  aapprrèèss  lleess    dduurrss  ccoommbbaattss  dduu  mmooiiss  ddee  mmaaii  11994400,,  eennttrraaiinnaanntt  llaa  

ddééffaaiittee  eett  llee    ddééssaarrrrooii  ddee  ll’’ééttaatt  mmaajjoorr  ffrraannççaaiiss,,  aammèènnee  llee  MMaarréécchhaall  

PPééttaaiinn  àà  ssoolllliicciitteerr    ll’’aarrmmiissttiiccee..  

EEnn    cceess  mmêêmmeess  mmoommeennttss,,  uunn  hhoommmmee,,  uunn  GGéénnéérraall,,  ppoorrttaanntt  llee  nnoomm  ddee  DDee  

GGaauullllee  nnuulllleemmeenntt  ccoonnnnuu  ppaarr  lleess  FFrraannççaaiiss,,  mmaaiiss  qquuii,,  rreeffuussaanntt  llaa  

ccaappiittuullaattiioonn  rrééuussssiitt  ppaarr  llaa  cchhaannccee  eett  llee  ddeessttiinn  dd’’aatttteeiinnddrree  llaa  ccaappiittaallee  

BBrriittaannnniiqquuee..  CC’’eesstt  ppaarr  uunn  pprreemmiieerr  mmeessssaaggee    pprroonnoonnccéé  àà  llaa  rraaddiioo  ddee  

LLoonnddrreess,,  qquuee  lleess  FFrraannççaaiiss  rreettiieennnneenntt  cceess  qquueellqquueess  mmoottss..  

((LL’’hhoonnnneeuurr,,  llee  bboonn  sseennss,,  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  llaa  ppaattrriiee,,  ccoommmmaannddee  àà  ttoouuss  lleess  

FFrraannççaaiiss  lliibbrreess,,  ddee  ccoonnttiinnuueerr  llee  ccoommbbaatt  llàà  oouu  iillss  sseerroonntt..))  

  

  SSiittuuéé  ssuurr  ll’’aaxxee  ddee  llaa  rroouuttee  nnaattiioonnaallee  ddiixx,,  llee  bboouurrgg  CChhaauunnaayy  eett  sseess  

hhaabbiittaannttss  sseerroonntt  lleess  ttéémmooiinnss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  éévvèènneemmeennttss..  

TToouutt  dd’’aabboorrdd  ppaarr  ll’’aarrrriivvééee  eett  llee  ppaassssaaggee  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ffaammiilllleess  ddee  

rrééffuuggiiééss  ffuuyyaanntt  lleess  ccoommbbaattss  ddee  ll’’eesstt  ddee  llaa  FFrraannccee,,  mmêêllééss  ppaarr  llaa  ssuuiittee  aauu  

rreettrraaiitt  eett  àà  llaa  ddéébbââccllee    mmaassssiivvee  ddeess  ttrroouuppeess  FFrraannççaaiisseess  eett  

ssiimmuullttaannéémmeenntt,,  ppaarr  ll’’aarrrriivvééee  ddeess  pprreemmiieerrss  ssoollddaattss  AAlllleemmaannddss  lloorrss  dd’’uunn    

mmaattiinn  dduu  2244  jjuuiinn  11994400..  

LLeess  aannnnééeess  dd’’ooccccuuppaattiioonn,,  mmaallggrréé  llee  tteemmppss  qquuii  ppaassssee,,  rreesstteenntt  eennccoorree  eenn  

mméémmooiirree  ppaarr  lleess  ssoouuvveenniirrss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnneess  ttéémmooiinnss  ddee  cceettttee  

ééppooqquuee,,    mmaarrqquuééeess  ppaarr  lleess  pprriivvaattiioonnss  eett  lleess  rreessttrriiccttiioonnss  iimmppoossééeess  ppaarr    

ll’’ooccccuuppaanntt..  

  SSuurr  nnoottrree  CCoommmmuunnee,,  ccoommmmee  ddaannss  bbeeaauuccoouupp  dd’’aauuttrreess,,  eett  mmaallggrréé  llaa  

pprréésseennccee  ttrrèèss  ffoorrttee  ddeess  ttrroouuppeess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  eennnneemmiiee  ddaannss  llee  bboouurrgg,,  

llaa  vviiee  rreepprreenndd  ppeeuu  àà  ppeeuu    sseess  ddrrooiittss..  

    

  



  

  

  

CC’’eesstt  aavveecc  lleess  ppeeiinneess  eett  lleess  cchhaaggrriinnss  ddeess  ffaammiilllleess  eennddeeuuiillllééeess,,  oouu    ddee  

cceelllleess  nnoommbbrreeuusseess,,  ddoonntt  llee  ffiillss  oouu  llee  mmaarrii  ssoonntt  rreetteennuuss  pprriissoonnnniieerr  llooiinn,,  

llàà  bbaass,,  ssaannss  oouubblliieerr  lleess  bblleessssuurreess  aauuttaanntt  pphhyyssiiqquueess  qquuee  mmoorraalleess  ddee  

cceeuuxx,,  ddéémmoobbiilliissééss  eett  rreennttrrééss  àà  llaa  mmaaiissoonn..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  cchhaaccuunn  

rreepprreenndd  ssoonn  aaccttiivviittéé,,  mmaaiiss  ssoouuvveenntt  ssoouuss  ddeess  rreeggaarrddss  ttrriissttee  eett  aaiiggrriiss..    

  

  

  PPaarrmmii  llaa  ppooppuullaattiioonn,,  llaa  ddéécchhiirruurree  ssee  ffaaiitt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rreesssseennttiirr  

eennttrree  ddeeuuxx  FFrraanncceess  qquuii  vvoonntt  ss’’aaffffrroonntteerr,,  cceellllee  ddee  VViicchhyy  ppaarr  llaa  vvooiiee  dduu  

MMaarréécchhaall  PPééttaaiinn  eett  cceellllee  ddee  LLoonnddrreess  eett  dd’’AAllggeerr  ppaarr  llaa  vvooiiee  dduu  GGéénnéérraall  

DDee  GGaauullllee..  

PPoouurr  ddee  nnoommbbrreeuusseess  ppeerrssoonnnneess,,  llaa  gguueerrrree  eesstt  bbeellllee  eett  bbiieenn  ppeerrdduuee  aavveecc  

uunnee  ssiittuuaattiioonn  dd’’aavveenniirr  iirrrréévveerrssiibbllee..  

PPoouurr  dd’’aauuttrree,,  ll’’aaiiddee  eett  llaa  ccoommbbaattiivviittéé  ddeess  ffoorrcceess  vveennaanntt  ddee  GGrraannddee  

BBrreettaaggnnee  eett  bbiieennttôôtt    dd’’oouuttrree  AAttllaannttiiqquuee  nnee  ppoouurrrroonntt  qquu’’êêttrree    ssyynnoonnyymmee  

dd’’eessppéérraannccee  eett  ddee  lliibbeerrttéé..  

  

AAlloorrss,,  qquuee  ddaannss  nnoottrree  rrééggiioonn,,  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  rrééssiissttaanncceess  ffuurrttiiffss  ssee  

mmeetttteenntt  eenn  ppllaaccee  eett  ss’’oorrggaanniisseenntt,,  mmaaiiss  ttrroopp  ssoouuvveenntt  ddaannss  llee  ddéénnuueemmeenntt,,  

llee  ccoonnfflliitt    mmoonnddiiaall    ffaaiitt  rraaggee  eett  nnuull  nnee  ssaaiitt  ccee  qquuee    sseerraa  llee  ddeessttiinn  ffiinnaall..      

  

AA  CChhaauunnaayy,,  ll’’aarrrreessttaattiioonn  dduu  ddoocctteeuurr  MMeennddeell  GGhheennddlleerr  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  

ddeess  ttrroouuppeess  dd’’ooccccuuppaattiioonn  ccrrééee  uunn  ffoorrtt  mmoouuvveemmeenntt    dd’’éémmoottiioonn  ppaarrmmii  llaa  

ppooppuullaattiioonn..  

EEnn  11994444,,  MMoonnssiieeuurr  LLééoonn  PPeettiitt  eett  ssoonn  ééppoouussee  eett  lleeuurrss  ttrrooiiss  jjeeuunneess  ffiilllleess,,  

ssoonntt  aaggrriiccuulltteeuurrss  àà  llaa  ffeerrmmee  ssiittuuééee    aauu  ddoommaaiinnee  ddee    CChheemmeerreeaauuxx,,  ssuurr  

llaa  ccoommmmuunnee  vvooiissiinnee  ddee  BBrruuxx..  MMoonnssiieeuurr  LLééoonn  PPeettiitt  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ssoouuss  

lliieeuutteennaanntt    ddee  ffoorrcceess  FFrraannççaaiisseess  iinnttéérriieeuurreess  ccllaannddeessttiinneess,,  eett  ppaarrttiicciippee  

àà  ddee  nnoommbbrreeuusseess  aaccttiioonnss..  

MMoonnssiieeuurr  RRaayymmoonndd  PPeettiitt,,  nneevveeuu  ddee  LLééoonn,,  hhaabbiittee  aauu  vviillllaaggee  ddee  TTaaggnnéé  

eett  ttrraavvaaiillllee  àà  llaa  ffeerrmmee  ddee  sseess  ppaarreennttss..  

  EEnn  cceettttee  aannnnééee  ddee  11994444,,  RRaayymmoonndd  aa  2200  aannss  eett  aavveecc  sseess  ccooppaaiinnss  iill  nnee  

rrêêvvee  qquuee  dd’’uunnee  sseeuullee  cchhoossee,,  eenn  ffiinniirr  aavveecc  ll’’ooccccuuppaanntt  qquuii  lleess  pprriivveenntt  ddee  

lliibbeerrttéé,,  iill  mmèènneerraa  ddee  nnoommbbrreeuusseess  mmiissssiioonnss  eenn  ttaanntt  qquu’’aaggeenntt  ddee  

lliiaaiissoonnss..    



MMoonnssiieeuurr  MMaarrcceell  TTeexxiieerr  hhaabbiittee  llee  bboouurrgg  ddee  CChhaauunnaayy  nnoonn  llooiinn  ddee  llaa  

mmaaiirriiee,,  iill  eesstt  cchhaarrrroonn  ddee  pprrooffeessssiioonn  eett  aavveecc  ssoonn  ééppoouussee  iillss  ttiieennnneenntt  llee  

bbaarr  ccaafféé..  LLuuii  ffaaiitt  ppaarrttii  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssoouuttiieennnneenntt  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddee  

rrééssiissttaannccee  dduu  mmaaqquuiiss..  

  

LLee  ddéébbaarrqquueemmeenntt  ssuurrpprriissee  ddeess  ffoorrcceess  aalllliiééeess,,  aauu  mmaattiinn  dduu  66  jjuuiinn  11994444  

ssuurr  lleess  ppllaaggeess  ddee  NNoorrmmaannddiiee,,  aaccccééllèèrree  ffoorrtteemmeenntt    lleess  éévvèènneemmeennttss  eett  llaa  

vvoolloonnttéé  ddee  rrééssiissttaanncceess  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuusseess  rrééggiioonnss  ddee  FFrraannccee..  

LLeess  ppaarraacchhuuttaaggeess  ddaannss  nnoottrree  rrééggiioonn,,  ddee  CCoommmmaannddoo  BBrriittaannnniiqquuee,,  mmaaiiss  

ééggaalleemmeenntt    dd’’aarrmmeess  ddee  mmuunniittiioonnss  eett  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  ddiivveerrss  vvoonntt  

ppeerrmmeettttrree  àà  ddee  nnoommbbrreeuuxx  jjeeuunneess  vvoolloonnttaaiirreess  ggaarrççoonnss  eett  ffiilllleess    ddee  

ddeevveenniirr  ddee  vvéérriittaabblleess  ssoollddaattss  ddee  llaa  rrééssiissttaannccee,,  iillss  sseerroonntt  aauu  nnoommbbrree  ddee  

77000000  ddaannss  llee  ddééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  VViieennnnee..  

EEnn  cceettttee  ffiinn  dduu  mmooiiss  dd’’aaoouutt  11994444,,  lleess  ttrroouuppeess    dd’’ooccccuuppaattiioonn  eennnneemmiiee  

ccoommppoossééeess  ddee  nnaattiioonnaalliittééss  ddiivveerrsseess  eett  eennccaaddrrééeess  ppaarr  lleess  ccoolloonnnneess  SSSS,,  

rreemmoonntteenntt  mmaassssiivveemmeenntt  vveerrss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa  FFrraannccee  ..LLeess  ttéémmooiinnss  ddiirroonntt  

qquuee  llee  nnoommbbrree  ééttaaiitt  iinnddeessccrriippttiibbllee  eett  llee  ppaassssaaggee  iinniinntteerrrroommppuu  ddee  

ccoolloonnnneess  ddee  ssoollddaattss  ppeennddaanntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  jjoouurrss..  

CC’’eesstt  ddaannss  cceess  mmêêmmeess  mmoommeennttss  ddee  ffoorrtteess  tteennttiioonnss,,  ddaannss  ll’’aapprrèèss  mmiiddii  

dduu  jjeeuuddii  2244  aaoouutt  11994444,,  qquu’’uunnee  ffuussiillllaaddee  eennttrraaiinnee  llaa  mmoorrtt  ddee  MMaarrcceell  

TTeexxiieerr  ;;  iill  vveennaaiitt  ddee  ppeerrmmeettttrree  llaa  ffuuiittee  dd’’uunn  ccaappiittaaiinnee  eett  ddee  ddeeuuxx  

ccoommppaaggnnoonnss  FFFFII..    

LLééoonn  PPeettiitt  eett  ssoonn  nneevveeuu  RRaayymmoonndd  nnee  ppoouurrrroonntt  ss’’eennffuuiirr,,  eett  sseerroonntt  

aassssaassssiinnéé  eenn  ccee  lliieeuu,,  ooùù  nnoouuss  ssoommmmeess  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  

LLee  lleennddeemmaaiinn,,  lleess  FFrraannççaaiiss  aapppprreennnneenntt  llaa  lliibbéérraattiioonn  ddee  PPaarriiss,,  llee  

GGéénnéérraall  DDee  GGaauullllee  ffaaiitt  ssoonn  eennttrrééee  ddaannss  llaa  ccaappiittaallee..  PPaarr  ssaa  pprréésseennccee  eett  

ssoonn  aallllooccuuttiioonn  ddeevvaanntt  llee  ppeeuuppllee  PPaarriissiieenn,,  iill  ppeennssee  lleess  bblleessssuurreess  eett  

rrééccoonncciilliiee  lleess  FFrraannççaaiiss  ddaannss  uunn  ppaayyss  mmeeuurrttrrii  eett  ddéécchhiirréé..    

LLaa  FFrraannccee  ppaarr  llaa  ppuuiissssaannccee  ddee  ffoorrcceess  aalllliiééeess  rreettrroouuvvee  aauu  ffiill  ddeess  mmooiiss  

eett  ddeess  ccoommbbaattss    lleess  cchheemmiinnss  ddee  llaa  lliibbeerrttéé……  

LL’’aarrmmiissttiiccee  eesstt  ssiiggnnééee  llee  88  mmaaiiss  11994455..  

              

CCee  mmoonnuummeenntt  eett  ccee  ppuuppiittrree  ddeess  cchheemmiinnss  ddee  llaa  lliibbeerrttéé,,  iimmmmoorrttaalliissee  àà  

jjaammaaiiss  ll’’aauuddaaccee  eett  ccoouurraaggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  llee  nnoomm  yy  eesstt  ggrraavvéé..  

  

  

  



NNoouuss  aavvoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  llaa  cchhaannccee  ddee  vviivvrree  ddaannss  uunnee  EEuurrooppee  eenn  ppaaiixx,,  

aavveecc  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  cciirrccuulleerr  eennttrree  ppaayyss  nn’’aayyaanntt  pplluuss  ddee  ffrroonnttiièèrreess,,  ooùù  lleess  

éécchhaannggeess  ééccoonnoommiiqquueess,,  mmaaiiss  ééggaalleemmeenntt    ddee  ccuullttuurreess  eett  ddee  vviiee  

ppeerrmmeetttteenntt  eennccoorree  ddee  nnooss  jjoouurrss,,  ddee  ccoonnssttrruuiirree  eett  ddee  ccoommbbaattttrree  lleess  iiddééeess  

dd’’uunn    tteemmppss  ppaass  ssii  ééllooiiggnnéé…………......  

LLee  mmoonnddee  ddaannss  lleeqquueell  nnoouuss  vviivvoonnss  aauujjoouurrdd’’hhuuii  nn’’aa  pplluuss  aauuccuunnee  

rreesssseemmbbllaannccee  aavveecc  cceelluuii  ddee  ll’’ééppooqquuee  ddoonntt  nnoouuss  vveennoonnss  ddee  ddééccrriirree,,  eett  

  LLaaiissssee  àà  ppeennsseerr  qquuee  cc’’eesstt  ppaarr  ll’’uunniioonn  eett  llaa  mmuuttuuaalliissaattiioonn  ddeess  ffoorrcceess  

qquuee  lleess  ggéénnéérraattiioonnss  ddee  ddeemmaaiinn  vviivvrroonntt  ddaannss  uunn  mmoonnddee  ddee  ppaaiixx..                    

        

                                                                                                NN’’oouubblliioonnss  jjaammaaiiss  eett  ssoouuvveennoonnss  nnoouuss  

  

                                                                                                                                                  LLee  MMaaiirree    

                                                                                                                                                  GGuuyy    SSaauuvvaaiittrree  


