Vývoj Kambodže, smutné období Pol Potovy diktatury a dopad jeho vlády na dnešní Kambodžu

Do semináře Obecných dějin 20. století zpracoval Petr Špaček, student II. ročníku (HIS/ŠJ)

Slovo úvodem:
	Kambodža, respektive Kambodžský stát, khmersky Roat Kampuchéa, je stát v jihovýchodní Asii. Tvarem připomíná Rumunsko, má však zhruba poloviční rozlohu,         tzn. 181 035 km2. V dnešní době je hlavním městem Phnompenh. Právě toto nenápadné město sehrálo v dějinách Kambodže 20. století svou smutnou úlohu. Kambodža má dnes něco přes 9 miliónů obyvatel. Důležitou roli v historii Kambodže sehrálo také jezero Tonle Sap, řeka Mekong i přítomnost tropických vždyzelených rostlin.
	K tomu, abychom se mohli vůbec zabývat otázkou, co se vlastně odehrálo v Kambodži v 2. polovině 20. století, je nutné zaměřit se také na dřívější vývoj a okolnosti tohoto vývoje.

	Největší rozkvět khmerské kultury nastal v 11.-13. století, avšak ve 13. století bylo území dnešní Kambodže sužováno častými vpády Thajců (Siamů) a Vietnamců, kteří si do 18. století zemi rozdělili. Už ve 13. století tedy můžeme hledat a nalézt kořeny několika set letého nepřátelství či averze, kterou k sobě chovaly jednotlivé národy v jihovýchodní Asii. Projevovalo se to v průběhu celé jejich historie a projevuje se to částečně i dnes.
	Od roku 1884 byla Kambodža francouzskou kolonií začleněnou do Francouzské Indočíny. Nezměnilo na tom nic ani velké povstání roku 1885. Udržení tradiční monarchie oslabilo místní nacionalismus a díky tomu zůstala zachována stabilita až do roku 1941. V tomto roce dosadil francouzský generální guvernér na trůn mladého prince Sihanuka v naději, že výjde vstříc japonské okupační správě. Je zajímavé sledovat, jak Francie v průběhu dějin vždy sledovala pouze své vlastní zájmy. Zatímco spojenci vedli v Evropě boj proti nacistické a fašistické Třetí říši, Francie neváhala vydat osud jiného národa všanc japonské anexi, pokud by to pro ni mohlo znamenat sebemenší výhody. Podobných excesů ukázala Francie v průběhu hektického 20. století více. Avšak protichůdnost filosofických a politických názorů nebyla, jak ukázal další vývoj, vlastní pouze Francii a mnohé státy pak ze zcela nepochopitelných důvodů zavíraly oči před jasným porušováním lidských a občanských práv a nelidskosti, kterých byla Kambodža svědkem v 2. polovině 70. let. 
Nicméně, psal se březen roku 1945, když vyhlásil princ Narodom Sihanuk nezávislost na Francii, jejíž moc v Indočíně se postupně hroutila. Francouzská vláda se snažila obnovit kontrolu vojenským zásahem v září 1945, avšak v roce 1949 formálně uznala autonomii Kambodže v rámci Francouzské unie. Pod Sihanukovým vedením země získala plnou nezávislost v roce 1953 a na základě ženevských dohod ji v roce 1955 opustily všechny francouzské jednotky. V témže roce se Sihanuk zřekl královského titulu a v roce 1960 stanul v čele Kambodžské republiky i vládnoucí strany Lidového socialistického společenství. Úsilí o neutrální zahraniční politiku ztroskotalo v roce 1970. USA podezíraly Kambodžu z podpory sil Viet Congu, které se údajně skrývaly na Kambodžském území To, že jednotky Viet Congu a NVA(North Vietnam Army) operovaly a skrývaly se na území Kambodže je nepopiratelné. Kambodža byla, stejně jako Laos, součástí tzv. „Ho Chi Minhovy stezky“, po které beztrestně pochodovaly severovietnamské jednotky do Jižního Vietnamu, aniž by braly jakkoliv v potaz, že Laos i Kambodža byly neutrálními zeměmi.. Sihanuk byl v roce 1970 svržen Lon Nolem, který vyhlásil Khmerskou republiku. USA jeho režim všestranně podporovaly mj. i svržením 539 129 tun bomb na základny Rudých Khmerů na území Kambodže V období mezi 18.březnem 1969 a 15¨.srpnem 1973 vedly Spojené státy a Jihovietnamci rozsáhlou kampaň proti komunistickým základnám v pohraniční oblasti Kambodže. Při bombardování se využívalo především napalmových pum.. Oprávněnost náletů byla zpochybňována i v Kongresu USA, neboť Spojené státy americké nebyly s Kambodžou ve válečném stavu. Kambodža si navenek stále zachovávala neutralitu.
Bombardování skončilo po uzavření pařížských mírových dohod. V té době disponovali Rudí Khmerové armádou o síle 60 000 mužů organizovaných ve 175 praporech a nehledě na bombardování kontrolovali většinu vnitrozemí. Dlouho se jim však nedařilo dobýt hlavní město Phnompenh. V dubnu 1975 ukončily USA vojenskou podporu Lon Nolova režimu a za několik týdnů padla metropole do rukou Rudých Khmerů. Všechno obyvatelstvo včetně nemocných a raněných bylo vyhnáno z města, které bylo Rudými Khmery považováno za upadající formu civilizace. Nová komunistická společnost měla být vybudována na základě vztahu k půdě. Téměř okamžitě byla vyhlášena Demokratická republika Kampučia, předsedou vlády se stal Pol Pot. Ten nastolil diktátorský režim, který okoukal od Mao Ce-tunga při svém pobytu v Rudé Číně. Brutálními metodami usiloval o vytvoření autarkní komunistické společnosti. Ihned byly zrušeny peníze. Do čela státu byl sice povolán Sihanuk, ten však záhy abdikoval. Teror a genocida vlastního národa, které následovaly, nejsou dosud plně objasněny, neboť režim usiloval o vybudování komunismu v záměrné mezinárodní izolaci. V prvních dvou letech se nucenou prací rolníků podařilo odstranit některé válečné škody. Tento proces byl však provázen velkým útiskem, brutalitou a mnoho takzvaných výsledků bylo dosaženo nevybíravými a nelidskými metodami. 
Ze všech větších center byli vyháněni intelektuálové, veškerá inteligence byla pronásledována, internována, mučena a systematicky likvidována. Nikdo si nemohl být jist svým vlastním bezpečím. Ve chvíli, kdy se někde poblíž objevili Pol Potovi vojáci, znamenalo to jediné: odvlečení do nejbližšího vězení či internačního tábora. Tito poslové smrti, oblečeni do typických černých pyžam, jednoduchých sandálů, čapek a tradičních bíločervených khmerských šálů, symbolizovali pro khmerský lid jen utrpení a smrt. Jak moc připomínali tito vojáci muže v černých uniformách, tzv. „černé košile“, kteří se od roku 1925 začali objevovat v německých městech. Podobali se jednotkám SS nejen svou organizací a posláním, ale i metodami. Nikdo nikomu nic nevysvětloval, ale lidé tušili, že své blízké již neuvidí. Z táborů, kam vojáci jejich známé a sousedy odvlékali, nevedla cesta zpět. Města byla vylidněna, jelikož obyvatelstvo bylo internováno na venkov. A tak mohly jako věznice a vyslýchací tábory sloužit například školy. Jelikož je činnost Rudých Khmerů velmi málo zdokumentována, poslouží mi tady jako příklad za všechny jedna z nich. Můžeme se totiž domnívat, že všechny tyto internační tábory či vězení vypadaly a fungovaly naprosto stejně, podobně jako tomu bylo například v nacistické Třetí říši.

Tábor Tuol Sleng neboli vězení S-21 leží v dnešní ulici č. 113, Boeng Keng Kang 3, čtvrť Chamkar Morn, Phnompenh. Dříve to bylo francouzské lyceum, nyní je to jeden z mnoha smutných památníků bývalého režimu. Je to muzeum genocidy. Podle všech místních zdrojů, například Dokumentačního centra Kambodže, byl S-21 vybudován v květnu 1976. Jelikož byly praktiky Rudých Khmerů tajné, odpovídalo tomu i označení tábora: „Bezpečnostní úřad 21“  Secret office 21- podle toho také S-21.. Byly zde internovány jak protivládní politické živly, tak intelektuálové všeho druhu. Byly zde malé cely o rozměrech 1 x 2,5 metru, které si první vězni museli vystavět sami. Byly zde i větší cely, spíše můžeme mluvit o prostých a studených místnostech, ve kterých byli vězni spoutáni k sobě navzájem řetězy. Kromě těchto malých či větších nehygienických cel byly v S-21 také rozlehlé vysýchací místnosti. A strážci byli opravdu velmi důmyslní. Výslechy byly několikrát denně, stejně jako inspekce vězňů, které začínaly každý den ve 4:30. Možná to nejhorší byla preciznost, se kterou strážci vězně zařazovali do věkových skupin a způsob, jakým nové vězně získávali. Byli zde muži, ženy i jejich děti. Byli zde vojenští velitelé, kteří se proti Pol Potově režimu a nesmyslnému zabíjení postavili, ale také všichni jim podřízení vojáci. Pol Pot a jeho velitelé totiž zastávali názor, že je třeba vyhladit všechny stopy jejich řádění, vymýtit rodiny do posledního jejího člena, aby se případní potomci nemohli mstít. Avšak zvěrstva, která zde byla páchána na lidských bytostech, nebyla nic proti tomu, co následovalo. Takovéto  tábory totiž byly jen přestupní stanicí před cestou na smrt.

Následovala totiž Vražedná pole: „Killing fields“. Z Tuol Slengu vedla přímá cesta na vražedné pole za hlavním městem. Byla to bezejmenná místa vzdálená od obydlených oblastí. Je zvláštní, že se o nich nevědělo a že první takováto pole byla odkryta až dlouho poté, co Pol Potův režim padl. Možná to bylo také proto, že kdokoliv se objevil na okraji těchto zón smrti, směřoval jako nepohodlný svědek okamžitě do jejich středu. Zde byli „odsouzenci“ pobíjeni jako zvěř, byli ubíjeni motykami, dětská tělíčka byla nabodávána na bajonety a rozbíjena o kmeny stromů či trhána psy. Bezvládná těla obětí pak byla pohřbívána do masových hrobů po desítkách, spíše však stovkách. Jen na tomto konkrétním poli za Phnompenhem bylo zatím odkryto několik desítek masových hrobů, úhledně seřazených jako malá políčka rolníků. Svůj původ nedokázali kati zcela zakrýt… 
Po objevení a odkrytí byla těla obětí v tak zoufalém stavu, že se mnohdy podařilo identifikovat jen lebku. Dnes je uprostřed masových hrobů památník. Je to sedmnácti patrový monument, ve kterém je vyskládáno více než 20 000 lebek. Strašlivá bilance a to si navíc musíme uvědomit, že v každé z dvaceti provincií bylo minimálně jedno takovéto pole…

Rudí Khmerové však postupovali příliš bezohledně a „okatě“, takže se jim již brzy začalo nedostávat protivládních živlů. Začali tedy skrývající se učitele, malíře či výtvarníky lákat do hlavního města různými nabídkami: „potřebujeme učitele pro výchovu nové generace založené na usmíření a pokoji“. Lákali je na mír, pracovní příležitosti a slušné zacházení, a pak je poslali tam, kam mnohé před nimi. Navíc vztahy s dřívějším spojencem, avšak tradičním nepřítelem, Vietnamem (Vietnamskou socialistickou republikou) se postupně zhoršovaly. Začal spor o pohraniční oblast u řeky Mekong. Rudí Khmerové podnikali čím dál častěji vpády až k deltě Mekongu. V prosinci 1977 vypukla mezi oběma státy pohraniční válka. V roce 1978 chtěl Pol Pot získat ztracenou důvěru navrácením Sihanuka do čela státu. Sihanuk sice podpořil ve svých vystoupeních jeho vládu, avšak v prosinci do země vtrhla vietnamská vojska a 7. ledna 1979 dobyla Phnompenh. K moci dosadila Heng Samrina, vůdce Kampučské jednotné fronty národní spásy, který vyhlásil Lidovou republiku Kampučie (LRK). Pol Pot uprchl do sousedního Thajska. Zde se dlouhou dobu skrýval, avšak hnutí žilo dál. Od roku 1980 začala do země proudit pomoc mezinárodních organizací. V roce 1982 byla v exilu vytvořena Koaliční vláda demokratické Kambodže (KVDK), v níž se pod předsednictvím Sihanuka spojily Sihanukovská národní fronta vedená Son Sannem a Rudí Khmerové. KVDK byla v říjnu 1983 uznána OSN a získala podporu zejména od členských zemí ASEAN ASEAN – Association of South-East Asian Nations- Sdružení národů jihovýchodní Asie. Vytvořeno v roce 1967 Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem. Stát Brunei přistoupil v roce 1984. Dosáhly významného pokroku v ekonomických a diplomatických otázkách.. Boje na hranicích pokračovaly, zatímco se SSSR i Čína pokoušely nalézt mírové řešení vzniklé situace. Nepokoje hýbaly celou zemí. Nejdřív nenápadně a skrytě, ale Rudí Khmerové byli stále silní. Postupně se vraceli na kambodžský venkov, kde si zachovali podporu části obyvatelstva. V prosinci 1987 princ Sihanuk a předseda vlády LRK Hun Sen bezvýsledně jednali nejdříve v Paříži a později v Indonésii. Následovala další konference v Paříži a sled mezinárodních jednání. V lednu 1990 Rada bezpečnosti OSN přijala mírový plán předložený Austrálií. Sihanuk odstoupil z vedení KVDK, která v červenci 1990 ztratila podporu USA. Větší podpory se naopak dostalo Hun Senově vládě v Phnompenhu a plánu na vyslání mírových sil OSN do země. V září 1990 byla ustanovena Nejvyšší národní rada v čele se Sihanukem, který se v roce 1991 po třinácti letech exilu vrátil do země a byl v listopadu prohlášen za prezidenta celé Kambodže. Podle dřívějších smluv měli Rudí Khmerové složit zbraně, ale v roce 1992 to odmítli a pokračovali v partyzánském boji až do smrti Pol Pota Partyzánský boj Rudí Khmerové započali roku 1979 ihned po vpádu Vietnamců.. Demokratické volby do Ústavodárného shromáždění byly pod dohledem OSN připraveny na květen 1993, po nich se stal Narodom Sihanuk králem a skončila i dočasná správa OSN. 

Závěrečné slovo:
Všechno však neskončilo. Protrpěná hrůza zanechala hluboké jizvy v duších prostých lidí. Snad úplně každý přišel při „čistkách“ Rudých Khmerů o některého člena rodiny. V této práci bylo jasně řečeno, že o mnohých akcích Rudých Khmerů nemáme zatím ani ponětí a že chybí dostatečná dokumentace činů nám již známých. Rudí Khmerové si prostě nepřáli dokumentovat, jakými prostředky se snažili změnit kambodžskou společnost. Jelikož jsem však svou práci založil, mimo jiné, na osobních zážitcích a zkušenostech, vím, o čem mluvím. Uvedu pár příkladů pro ilustraci. Navštívili jsme Národní museum v hlavním městě. Naše průvodkyně, nyní žena středního věku, přišla jako dítě o oba rodiče, sourozence a vůbec o všechny členy rodiny. Navštívili jsme také „killing field“ u Phnompenhu. Náš další průvodce, vyrovnaný muž pokud vezmeme v úvahu, že mluvil o masových vraždách vlastních sousedů, se málem rozplakal, když nám vypočítával, o kolik členů rodiny přišel on. Samotné hlavní město je snad poznamenáno nejvíc. Ještě dnes zde nalezneme mnoho stop. Mnohé budovy, které byly pravděpodobně využívány kambodžskými komunisty, byly ještě dnes obehnány ostnatým a žiletkovým drátem. Mnoho budov bylo v dezolátním stavu. Projeli jsme celou jihovýchodní Asii, ale tolik zmrzačených lidí a žebráků jsme nikde jinde neviděli. Dnes je v Kambodži relativní klid. Je to však křehký stav, jakoby se jednalo pouze o dočasný klid zbraní. V celé zemi je těžká a napjatá atmosféra, která je znatelná v očích všech lidí. Mají strach. Mají strach z minulosti i budoucnosti. Na mnohých frekventovaných místech jsou ozbrojené hlídky policistů, kteří střeží se samopaly v rukou důležitá turistická místa. Sedí u stolečků turistických restaurací, samopaly na klíně a popíjejí Coca-colu. Sedí tu, mlčí, ale jejich oči jakoby říkaly: „V pořádku. Kdyby se něco stalo, jsme tu pro vaši ochranu“. Dávají lidem naději, že vše bude lepší. Je to však paradoxní situace, uvědomíme-li si, že řady těchto policistů či kambodžských vojáků tvoří z velké části bývalí Rudí Khmerové nebo jejich příznivci. Je to však cesta kompromisu. Rudí Khmerové byli příliš silní, než aby sami od sebe složili zbraně. Bylo proto potřeba začlenit je do nově se utvářející společnosti a jmenovat je i do některých významných funkcí. Dnes již můžeme pouze doufat, že už v budoucnu nebudou žádní takoví diktátoři, demagogové, populisti a masoví vrazi, jakými byli Hitler, Stalin, Mao Ce-tung, Ho Chi Minh či Pol Pot.

Podle odhadů si válka, teror, nemoci a hladomor ve 2. polovině 70. let vyžádali v Kambodži na 3,5 milionu obětí…

  

Kdo to byl vlastně Pol Pot? 
Pol Pot
(také Saloth Sar, Tol Saut či Pol Porth)
Narodil se pravděpodobně roku 1928 Zdroje se liší; TEED Peter, Moderní oxfordský slovník 20. století, Praha, 1994 uvádí rok 1928, ale lze objevit i rok 1925-1926. v rodině rolníka, studoval u buddhistických mnichů a později pracoval na kaučukových plantážích. Za 2. světové války byl aktivním členem Komunistické strany Indočíny, která organizovala odpor proti Francouzům. Roku 1949 byl vyslán na stipendium do Paříže, kde vystudoval technickou školu. V roce 1953 se vrátil jako učitel do Phnompenhu. V roce 1963 uprchl na sever a stal se tajemníkem Komunistické strany Kambodže. V roce 1975 se jako vůdce Rudých Khmerů stal předsedou vlády Kambodžské demokratické republiky. Potíral jakýkoliv náznak nesouhlasu či opozice s vlastní ideologií a politikou. Za cenu obrovských obětí, zejména mezi městským obyvatelstvem, se snažil z Kambodže vytvořit soběstačnou, vojensky organizovanou zemi. Vzor přitom nalézal v maoistické Číně, kterou v 60. letech navštívil. Tzv. „Maoistickou kulturní revoluci“ dotáhl až do extrémního konce. Jeho režim padl v lednu 1979 po invazi vietnamské armády. Jako vrchní velitel Rudých Khmerů se stáhl k hranicím Thajska. V srpnu roku 1979 byl soudem nové Lidové republiky Kampučie (Kampuchie) odsouzen k smrti in absentia za zločin genocidy. Oficiálně odešel jako důstojník v roce 1985 do výslužby, avšak do své smrti byl vlivnou a obávanou osobností svého hnutí. Zemřel v džungli roku 1997 a jeho ostatky i s domem, ve kterém trávil poslední měsíce svého života, byly spáleny.
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