Albanska Arbetets Parti (AAP) om Pol Pots Kampuchea
Följande är ett utdrag ur ”The Chinese Leadership with Deng Xiaoping at the Head has
Launched a Military Attack Against Vietnam”, publicerad i den engelskspråkiga tidskriften
Albania Today nr 2/1979. Artikeln, som egentligen handlar om det kinesiska militära
angreppet på Vietnam, är en osignerad artikel från den albanska tidningen Zëri i popullit och
bör därför representera albanernas officiella ståndpunkt. Vi har här enbart tagit med det
artikelavsnitt som rör den albanska synen på Pol Pots Kampuchea.
I Kambodja har folket, kommunisterna och de kambodjanska patrioterna rest sig mot Pol Pots
barbariska regering, som inte var något annat än en grupp provokatörer i tjänst hos den
imperialistiska bourgeoisin och i synnerhet de kinesiska revisionisterna, som hade som sitt
mål att misskreditera socialismens idé på den internationella arenan. Prins Sihanouk, som
själv var fängslad i Phnom Penh i nära fyra år, har i FN talat offentligt om brotten utförda av
denna klick och dess utrotande av det kambodjanska folket. Denna regims anti-folkliga linje
har också bekräftats av det faktum att den albanska ambassaden i den kambodjanska
huvudstaden, en ambassad som tillhör ett land som givit det kambodjanska folket alla möjlig
hjälp, hålls isolerad, faktiskt omgiven av taggtråd som om den låg i ett koncentrationsläger.
Andra ambassader befann sig i en liknande situation. De albanska diplomaterna har sett att det
kambodjanska folket behandlades på ett omänskligt sätt av Pol Pots och Ieng Saris klick.
Phnom Penh har blivit en övergiven stad, tom på folk, där det t o m var svårt för diplomater
att skaffa mat, där man inte kunde finna en läkare eller ens aspirin. Enligt vår mening var
Kambodjas folk och patrioter lite sena med att störta denna klick som var fullständigt knuten
till Peking och i dess tjänst.
När konflikten först uppträdde vid den kambodjanska-vietnamesiska gränsen, hade det
socialistiska Albanien den ståndpunkten, och hela världen är vittne till detta, att
meningsskiljaktigheterna mellan de två grannländerna borde lösas via samtal och utan
inblandning av de kinesiska eller sovjetiska socialimperialisterna. Men det gjordes inte.
Tvärtom så publicerade Pol Pot-gruppen, sporrade av Peking, dagliga kommunikéer i vilka
det rapporterades om att tusentals vietnameser dödades av dess armé på vietnamesiskt
territorium.
Det stod helt klart att denna provokativa och krigshetsande aktivitet stöddes av och utfördes
till förmån för och som ombud för den expansionistiska målsättningarna hos Deng Xiaopings
och Hua Guofengs grupp. Och varför skulle inte Deng Xiaoping stödja och backa upp klicken
Pol Pot och Ieng Sari, när de har återupprättat all den kinesiska reaktionens avskum, när de
har återlämnat egendomen, pengar och makten över industrier och fabriker till storbourgeoisin, Guomindangs män och alla kontrarevolutionärer, och har gjort Kina till ett
socialimperialistiskt kapitalistiskt land, som vårt parti helt korrekt kallat det? Bourgeoisin i
partiet och de borgerliga intellektuella har makten i Kina. Där betraktas denna avskum vara
eliten, medan arbetarklassen måste böja sitt huvud och arbeta för ”moderniseringarna”. Det
var just dessa kapitalister, klicken Deng Xiaoping & Co, som höll kvar Pol Pot vid makten i
Kambodja och som nu på alla sätt försöker återinsätta honom efter han störtats.
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