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Ben Kiernan กับ Cambodian Genocide Program
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สงครามอินโดจีนสรางความราวฉานและบาดแผลแกสังคมอเมริกันอยาง
ฉกาจฉกรรจ  แมนครไซงอนและพนมเปญจะ ‘แตก’ มาแลวกวาสองทศวรรษ  แตประชาชนและ 
ผูนํ าอเมริกันจํ านวนไมนอยยังคง ‘อารมณคาง’ จากสงครามดังกลาว

ในวงวิชาการ วิวาทะวาดวยบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในสงครามอินโดจีนเปน 
ปรากฏการณธรรมดา ในบรรดาประเทศอินโดจีนทั้งสาม ไมมีวิวาทะใดยืดเยื้อไปกวาวิวาทะ 
วาดวยบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในกัมพูชา หลังจากที่สหรัฐอเมริกา ‘พาย’ สงครามอินโดจีนในป 
2518 วงวิชาการยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงในประเทศอินโดจีนทั้งสาม ในขณะที่รัฐบาล
อเมริกันยังคงดํ าเนินนโยบายสงครามเย็นจนถึงป 2532 เปนอยางนอย แตไมมีการเปลี่ยนแปลงใน
อินโดจีนประเทศใดที่กอใหเกิดวิวาทะมากเทากัมพูชา

ภายหลังจากที่เขมรแดงยึดกุมอํ านาจรัฐในป 2518 ไดเพียงปเศษ  ก็มีขาวปรากฏ
อยางหนาหูวา รัฐบาลพลพตเขนฆาประชาชน การตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองนี้เปนไปดวย
ความยากลํ าบาก เนื่องจากรัฐบาลพลพตดํ าเนินนโยบายปดประเทศอยางสุดโตง แหลงขอมูล 
ที่อางอิงไดก็มีแตคํ าใหการของชาวกัมพูชาอพยพเทานั้น ยิ่งการแพรขาวนี้ในเบื้องตนกระทํ า 
โดยนักเขียนของ Reader’s Digest ดวยแลว วงวิชาการเพียงแตฟงหูไวหูเปนอยางมาก แต 
นักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยมตางดาหนาออกมาปกปองและแกตางใหรัฐบาลพลพต  
ในจํ านวนนี้รวมนักวิชาการอาวุโส ดังเชนศาสตราจารยยอรจ แม็กที เคฮิน (George McT Kahin) 
แหงมหาวิทยาลัยคอรแนล  และโนม โชมสกี้ (Noam Chomsky)  แหง M.I.T. อยูดวย

การปกปองและแกตางใหรัฐบาลพลพตปรากฏเปนกิจจะลักษณะในหนังสอืเร่ือง 
Cambodia : Starvation and Revolution (1976) กาเร็ธ พอรตเตอร (Gareth Porter) และยอรจ 
ฮิลเดอรแบรนด (George Hilderbrand) ผูเขียนหนังสือเลมนี้ยืนอยูขางรัฐบาลพลพตและชื่นชม
การปฏิวัติของเขมรแดง เมื่อรัฐสภาอเมริกันไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุใน
กัมพูชาเมื่อตนป 2520 พอรตเตอรใหการในรัฐสภาเดือนพฤษภาคมปนั้นวา รายงานการฆาลาง 
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เผาพันธุในกัมพูชาเปนเพียงมายาคติ (myth) คํ าใหการของพอรตเตอรถูกตอบโตจากสมาชิก 
รัฐสภาฝายขวาอยางรุนแรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งสตีเฟน โซลารส (Stephen Solarz)

ผูคนที่ตอตานรัฐบาลอเมริกันในการทํ าสงครามอินโดจีนในยุคทศวรรษ 2510 
ลวนเอนเอียงไปยืนขางขบวนการประชาชนในประเทศเหลานั้น ผูที่เอาใจชวยเขมรแดงมิไดมี 
เฉพาะพอรตเตอรและฮิลเดอรแบรนด  หากยังมีนักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยมอีกมากหลาย  
ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป  ในจํ านวนนี้รวมเบ็น เคียรแนน (Ben Kiernan) อยูดวย ภูมิหลังของ
เคียรแนนที่เคยปกปองรัฐบาลพลพต ทํ าใหเขากลายเปนเสือลํ าบากในปจจุบัน เมื่อตองดํ ารง
ตํ าแหนงผูอํ านวยการโครงการ Cambodian Genocide Program (เรียกยอๆวา โครงการ CGP)  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม Cambodian Genocide Justice Act of 1994  โดยมีหนาที่รวบรวมขอมูล 
เกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุในกัมพูชายุครัฐบาลพลพต (2518-2521) เพื่อใชพิจารณาโทษ ผูนํ า
เขมรแดง

เคียรแนนเปนนักวิชาการชาวออสเตรเลีย สํ าเร็จการศึกษาจาก Monash 
University ณ นครเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เขาศึกษาประวัติศาสตรกัมพูชากับ 
ศาสตราจารยเดวิด แชนดเลอร (David Chandler) ผูเปนเอตะทัคคะในเรื่องนี้ ในป 2518  
เคียรแนนมีโอกาสไปเยือนกัมพูชากอนที่จะถูกยึดครองโดยเขมรแดง เมื่อเขากลับไปศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในป 2521 เดิมต้ังใจที่จะเขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับภาวะความเปนอยูของชาวนา
กัมพูชาในยุคที่ปกครองโดยฝรั่งเศส แตเนื่องจากมีผูเลือกหัวขอวิทยานิพนธนี้แลว เคียรแนนจึงหัน
ไปศึกษาประวัติศาสตรขบวนการคอมมิวนิสตในกัมพูชา โดยมีศาสตรจารยแชนดเลอรเปน 
อาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธปริญญาเอกของเขาตีพิมพเปนหนังสือในเวลาตอมา ในชื่อ How  
Pol Pot Came to Power : A History of Communism in Kampuchea, 1930-1975
(Verso.1985)

เคียรแนนแอนอกปกปองรัฐบาลพลพตตลอดระยะเวลาที่เขมรแดงยึดครอง 
อํ านาจรัฐระหวางป 2518-2521 ทั้งๆที่ไมเคยมีโอกาสเยือนกัมพูชาในยุคพลพต เคียรแนนมี 
ความรูภาษากัมพูชาและมีภรรยาเปนชาวกัมพูชาชื่อ Chanthou Boua ในป 2520  เขาและภรรยา
มีสวนรวมในการจัดทํ าจุลสารชื่อ News From Kampuchea เผยแพรขาวสารที่ชวยสราง 
ภาพลักษณที่ดีแกรัฐบาลพลพต  หากจะกลาวหาวา  เคียรแนนเปน ‘ซายโรแมนติก’ ก็คงไมผิดนัก

ขาวสารเกี่ยวกับความทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพตที่ปรากฏแพรหลายมาก
ข้ึน ในเวลาตอมา ทํ าใหบรรดานักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยมเลิกปกปองรัฐบาลพลพต  
เคียรแนนนับเนื่องอยูในกลุมนี้ดวย  รายงานของ Eyal Press ในวารสาร Lingua Franca, Vol. 7, 
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No. 4 (April/May 1997) อางคํ าใหสัมภาษณของเคียรแนนวา  เขาเริ่มเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ 
รัฐบาลพลพตในป 2521 สวนหนึ่งเปนเพราะมีพยานบุคคลและพยานเอกสารจํ านวนมากที่บงบอก
วา การฆาลางเผาพันธุชาวกัมพูชาเปนนโยบายที่ส่ังการจากรัฐบาลโดยตรง โดยที่แตเดิมเคียรแนน
เชื่อวาเปนปฏิบัติการของขาราชการสวนทองถิ่น หาใชนโยบายของรัฐบาลพลพตไม การที่ญาติ 
พี่นองขางภรรยาถูกรัฐบาลพลพตประหารถึง 9 คน อาจมีสวนเปลี่ยนแปลงความคิดของเคียรแนน
เกี่ยวกับรัฐบาลพลพตดวย

เมื่อเวียดนามใชกํ าลังทหารยึดกัมพูชาเมื่อตนป 2522 รัฐบาลอเมริกันกลับเปน
ฝายหันไปหนุนรัฐบาลพลพต เพราะเกรงภัยคุกคามที่มีตออินโดจีนและอาเซียตะวันออกเฉียงใต 
อันเกิดจากการผนึกกํ าลังระหวางสหภาพโซเวียตกับเวียดนาม รัฐบาลอเมริกันหันไปจับมือกับ      
สาธารณรัฐประชาชนจีนในการตอตานอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและใหความชวยเหลือทาง
ทหารแกรัฐบาลพลพตผานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อโคนลมรัฐบาลเฮงสัมริน อันเปนรัฐบาลหุน
ของเวียดนาม

ชะตาชีวิตทํ าใหเบ็น เคียรแนนมีจุดยืนตรงกันขามกับรัฐบาลอเมริกันในสวน 
ที่เกี่ยวของกับนโยบายกัมพูชา เมื่อรัฐบาลอเมริกันตอตานรัฐบาลพลพตระวางป 2518-2521  
เนื่องจากเปนฝายพายแพในสงครามอินโดจีน เคียรแนนยืนอยูขางรัฐบาลพลพต ปกปองรัฐบาล 
พลพตและตอบโตรัฐบาลอเมริกัน เมื่อเวียดนามยึดครองกัมพูชาไดในป 2522 รัฐบาลอเมริกัน 
หันไปสนับสนุนรัฐบาลพลพตดวยเหตุผลทางดานยุทธศาสตรของสงครามเย็น แตเคียรแนนกลับ
โจมตีรัฐบาลอเมริกัน และผลักดันใหมีการพิจารณาโทษผูนํ าเขมรแดงในฐานเขนฆาประชาชน  
ในยุคที่รัฐบาลพลพตยึดครองกัมพูชา เคียรแนนตองตอกรกับนักวิชาการฝายขวา เพื่อปกปอง 
รัฐบาลพลพต โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอกรกับ สตีเฟน มอรริส (Stephen Morris) เพื่อนรวมชาติ
ชาวออสเตรเลียดวยกัน ในยุคที่รัฐบาลพลพตสูญอํ านาจ เคียรแนนกลับตองมาเปดเวทีวิวาทะกับ
นักวิชาการสายเสรีนิยม ซึ่งตองการใหมีการเจรจาสันติภาพระหวางเขมร 3 ฝาย เคียรแนนวิพากษ
เดวิด แชนดเลอร อาจารยของตน และเดวิด ฮอก (David Hawk) อดีตผูอํ านวยการองคการ  
ปกปองสิทธิมนุษยชน American Amnesty ที่ไมผลักดันใหมีการลงโทษพลพต

นับต้ังแตป 2523 เปนตนมา เคียรแนนเขียนบทความวิพากษรัฐบาลพลพต 
มากขึ้น เขาชี้ใหเห็นวา แบบแผนการทารุณกรรมของรัฐบาลพลพตที่ Tuol Sleng อันเปนคาย 
กักกันและศูนยกลางการสอบสวนผูตองสงสัยวาเปนปรปกษรัฐบาล คลายคลึงกับแบบแผนการ
พิจารณาคดีของรัฐบาลสตาลิน
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ในป 2533 เคียรแนนยายออกจากออสเตรเลียไปเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยเยล  
ทั้งนี้ดวยการเกื้อหนุนของศาสตราจารยเจมส สกอตต (James Scott) ผูเชี่ยวชาญเรื่องกบฎ  
ชาวนาในอาเซียตะวันออกเฉียงใต การใชชีวิตในสหรัฐอเมริกาเปดโอกาสใหเคียรแนนผลักดัน 
รัฐบาลอเมริกันใหเปลี่ยนแปลงนโยบายกัมพูชา แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากการกระทํ า
ของผูนํ าเขมรแดงเอง

การยุติสงครามเย็นในป 2532 อันเปนผลจากการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต  
และการถอนกํ าลังทหารเวียดนามออกจากกัมพูชา ทํ าใหรัฐบาลอเมริกันเลิกใชเขมรแดงเปนเบี้ย
หมากรุกในการทํ าสงครามเย็น ตามมาดวยการเจรจาเพื่อสันติภาพในกัมพูชาระหวางเขมร 3 ฝาย  
จนถึงขั้นตกลงใหมีการเลือกตั้งในป 2536 เพื่อใหประชาชนเลือกผูปกครองประเทศ เขมรแดง 
ไมยอมกระโดดเขาไปเลนเกมเลือกตั้ง หากยังคงใชกํ าลังอาวุธในการยึดครองดินแดนตอไป  
จุดเปลี่ยนผันดังกลาวนี้ทํ าใหผูนํ าอเมริกันบางคนเริ่มผลักดันใหมีการพิจารณาลงโทษพลพตและ
พวก เมื่อวุฒิสมาชิกชาลส ร็อบบเสนอใหจัดตั้งศาลระหวางประเทศ (International Tribunal) 
พิจารณาโทษผูนํ าเขมรแดง เคียรแนนแสดงความเห็นสนับสนุนขอเสนอนี้อยางเต็มที่ จนทายที่สุด 
มีการตรา Cambodain Genocide Justice Act of 1994 และการสถาปนาโครงการ Cambodian 
Genicide Program ในปตอมา

แตชนักที่ติดหลังเคียรแนนยังถอนไมออก เพราะเคียรแนนเคยหนุนและปกปอง 
รัฐบาลพลพต ในขณะที่กลุมอนุรักษนิยมพยายามเปดโปงความชั่วรายของรัฐบาลนั้น คร้ัน 
เวียดนามยึดกัมพูชาไดในป 2522 เคียรแนนหันไปหนุนรัฐบาลเฮงสัมรินที่เวียดนามหนุนหลัง  
ในขณะที่กลุมอนุรักษนิยมสนับสนุนใหรัฐบาลอเมริกันจับมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตาน 
อิทธิพลของโซเวียต-เวียดนาม  ทั้งนี้ดวยการหนุนชวยเขมรแดงใหโคนรัฐบาลเฮงสัมริน

ในทันทีที่มหาวิทยาเยลไดรับเลือกใหเปนผู บริหารโครงการ Cambodian 
Genocide Program โดยมีเคียรแนนเปนผูอํ านวยการ และเครก เอตชีสัน (Craig Etcheson)  
เปนผูจัดการ กลุมอนุรักษนิยมก็พุงเปาเลนงานเคียรแนนอยางเปนขบวนการ พรอมทั้งกดดัน 
เคียรแนนใหออกจากตํ าแหนง ทั้งนี้ดวยการล็อบบ้ีรัฐสภา ในเดือนสิงหาคม 2538 วุฒิสมาชิก 6  
คน ซึ่งรวมบ็อบ โดล (Bob Dole) เจสซี เฮลมส (Jesse Helms) และจอรน แม็กเคน (John 
McCain) อยูดวย ยื่นหนังสือถึงนายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศในขณะนั้นใหปลดเคียรแนนออกจากตํ าแหนง การกดดันในลักษณะนี้
กระทํ าตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเยลและผูบริหาร Yale Center for International and Area 
Studies ดวย  แตไมประสบผล
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สตีเฟน มอรริสเปนหัวหอกในการคัดคานการแตงตั้งเคียรแนน ในเดือนเมษายน 
2538 บทความของมอรริสปรากฏในหนังสือพิมพ The Wall Street Journal เคียรแนนและ 
มอรริสตางเปนชาวออสเตรเลีย ทั้งสองยืนอยูคนละขาง เมื่อเขมรแดงยึดครองกัมพูชาระหวางป 
2518-2521 คร้ันเมื่อเวียดนามยึดครองกัมพูชาในป 2522 มอรริสหันไปหนุนรัฐบาลพลพต แต 
เคียรแนนกลับหนุนรัฐบาลเฮงสัมริน การโจมตีเคียรแนนมีเปนระลอกๆ โดยอาศัยสื่อมวลชน 
ฝายขวาเปนเครื่องมือ นอกจาก The Wall Street Journal แลว ยังมีนิตยสาร Time และ 
Commentary อีกดวย

เคียรแนนยืนหยัดตอบโตมอรริสและพวกชนิดหลังชนฝา มอรริสเองมีจุดออนที่ 
ไมรูภาษาเขมร และไมมีงานวิชาการเกี่ยวกับกัมพูชาชนิดที่ถือวาเปนงานชิ้นเอก แตการโจมตี  
เคียรแนนก็มีผลไมนอย อาจารยมหาวิทยาลัยเยลบางคนเริ่มมีความเห็นวาเคียรแนนควรลาออก
จากตํ าแหนง แตเคียรแนนก็ไดรับการปกปองจากศาสตราจารยเจมส สกอตต แหง Yale Center 
for International and Area Studies ผูเชี่ยวชาญเรื่องกัมพูชาจํ านวน 29 คน เขียนจดหมาย 
ปกปองเคียรแนน ซึ่งตีพิมพใน The Wall Street Journal ในชวงเวลาใกลเคียงกันนั้นกระทรวง 
การตางประเทศอเมริกันแถลงขาววา การเลือกมหาวิทยาลัยเยลใหเปนผู ดํ าเนินโครงการ 
Cambodian Genocide Program นั้นพิจารณาจากคุณภาพของขอเสนอเปนสํ าคัญ หาได
พิจารณาจากอุดมการณทางการเมืองไม

การณปรากฏสูบรรณพิภพของหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime : Race, 
Power and Genocide in Cambodia Under the Khmer Rouge, 1975-1979 (Yale  
University Press, 1966) ซึ่งเคียรแนนเปนผูเขียน โดยที่ขอมูลสวนหนึ่งมาจากโครงการ CGP  
ชวยเติมเชื้อเพลิงใหมีการโจมตีเคียรแนนตอไป

สาระสํ าคัญของหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime มีอยูอยางนอย 2 ประการ  
คือ

ประการแรก การยึดครองอํ านาจรัฐของเขมรแดงเกิดจากการหนุนชวยของ 
รัฐบาลอเมริกัน การทิ้งระเบิดชนิดปูพรมซึ่งสรางความเดือดรอนอยางแสนสาหัสแกราษฎร 
ชาวกัมพูชาทํ าใหชาวกัมพูชาเอาใจออกหางจากรัฐบาลลอนนล  และหันไปชวยหนุนเขมรแดง

ประการที่สอง การที่รัฐบาลพลพตเขนฆาประชาชน แมจะเปนนโยบายที่ส่ังการ
จากรัฐบาล  แตมิไดเปนผลจากอุดมการณทางการเมือง  กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ มิไดเกิด 
จากอุดมการณลัทธิมารกซและลัทธิเลนิน และมิใชการมุงเขนฆาผูที่มิไดเลื่อมใสศรัทธาในลัทธิ 
ดังกลาว หากแตเปนผลจากลัทธิชาติพันธุนิยม (racism) เคียรแนนอางวา ชาวกัมพูชาที่ถูก 
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รัฐบาลพลพตเขนฆาสวนใหญมีเชื้อสายจีนและเวียดนาม  รวมทั้งกลุมเชื้อชาติจามที่นับถือศาสนา
อิสลาม

กลุ มอนุรักษนิยมไมปลอยโอกาสในการโจมตีเคียรแนน ในทัศนะของกลุ ม 
อนุรักษนิยม การที่สหรัฐอเมริกาพายแพสงครามอินโดจีนเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันทุ มเท 
ทรัพยากรในการรบนอยเกินไป ขบวนการตอตานสงครามเวียดนามในสหรัฐอเมริกาทํ าใหผูนํ า 
รัฐบาลอเมริกันในวอชิงตัน ดีซี มิอาจทุมเทในการรบอยางเต็มที่ การที่เคียรแนนเห็นวา ทหาร
อเมริกันทิ้งระเบิดกัมพูชามากเกินไป จนทํ าใหพลพตขึ้นมามีอํ านาจ จึงเปนบทวิเคราะหที่ฝายขวา 
มิอาจยอมรับได บางคนถึงกลับกลาวหาวา เคียรแนนยังคงมีจิตวิญญาณหนุนรัฐบาลพลพต  
โดยที่มีความรูสึกตอตานสหรัฐอเมริกามากกวาความตองการปกปองเขมรแดง

แตหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime ไมเพียงแตถูกโจมตีจากฝายขวาเทานั้น  
ฝายเสรีนิยมก็วิพากษหนังสือเลมนี้ดวย วิลเลี่ยม ชอวครอส (William Shawcross) นักหนังสือ
พิมพชาวอังกฤษผูชํ่ าชองสนามขาวอินโดจีน  และมีผลงานหนังสือดังเชน Sideahow : Kissinger, 
Nixon, and the Destruction of Cambodia (1979) , The Quality of Mercy: Cambodia, the 
Holocaust, and the Modern Conscience (1984) และ  Cambidia’s New Deal (1994)
วิจารณหนังสือเลมใหมของเคียรแนนใน The New York Review of Books (November 14, 
1996) เขาเห็นวา เคียรแนนมองขามงานวิชาการเกี่ยวกับกัมพูชาของผูอ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งงาน
ชิ้นสํ าคัญของ David Chandler ผูเปนครูของเคียรแนนเอง ทั้ง The Tragedy of Cambodian 
History และ Brother Number One อันเปนหนังสือชีวประวัติพลพตที่ดีเยี่ยม เชิงอรรถในหนังสือ
เลมใหมของเคียรแนนอุดมดวยบทวิพากษงานวิชาการเกี่ยวกับกัมพูชาที่คนอื่นเขียน การไมใช
ประโยชนจากงานวิชาการของผูอ่ืน ทํ าใหบทวิเคราะหของเคียรแนนเกี่ยวกับชะตากรรมของ 
กัมพูชาไมขลังเทาที่ควร ในประการสํ าคัญ สมมติฐานของเคียรแนนที่วา การที่รัฐบาลพลพต 
มีนโยบายเขนฆาประชาชนเกิดจากลัทธิชาติพันธุ นิยมนั้น ไมมีประจักษพยานขอเท็จจริงที่ 
หนักแนน เพราะประชาชนที่ถูกรัฐบาลพลพตเขนฆามีเชื้อชาติเขมรเปนสวนใหญ ชอวครอส 
กลาวสรุปวา พลพตมิใช Asian Hitler หากแตเปน Asian Stalin ประชาชนชาวกัมพูชาที่ถูก 
รัฐบาลพลพตเขนฆาถูกถือเปน ‘ศัตรูทางชนชั้น’ (class enemies) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ บท
วิเคราะหชนชั้น (Class Analysis) เปนฐานรากของนโยบายการฆาลางเผาพันธุตนเอง (auto-
genocide) ของรัฐบาลพลพต

The Pol Pot Regime ไดรับการวิจารณดวยความเปนมิตรจากนักวิชาการ 
ฝายซาย ดังเชน Tom Nairn นักสังคมวิทยาแหงมหาวิทยาลัยเอดินเบอะเรอะ (London Review  
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of Books, October 3, 1996) แนรนมีความเห็นวา จุดเดนของหนังสือเลมนี้อยูที่ขอมูลระดับ
จุลภาค  แตมีจุดออนในดานบทวิเคราะหระดับมหภาค แนรนมีความเห็นเสริมวา หากลัทธิ 
ชาติพันธุนิยมมีความสํ าคัญถึงกับมีการฆาลางเผาพันธุ เคียรแนนนาจะนํ ากรอบการวิเคราะหลัทธิ
ชาตินิยม (Nationalism) มาใชในการเสนออรรถธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในกัมพูชายุคเขมร
แดงเรืองอํ านาจ

บางคนไปไกลถึงกลับกลาวหาวา เคียรแนนเขียน The Pol Pot Regime         
(1996) เพื่อเกื้อกูลใหการนํ าผูนํ าเขมรแดงขึ้นศาลโดยสะดวก การเสนออรรถธิบายวา การฆาลาง
เผาพันธุชาวกัมพูชาเปนผลจากลัทธิชาติพันธุหรือเผาพันธุนิยมของรัฐบาลพลพต ก็เพื่อใหการ
พิจารณาคดีภายใต Genocide Convention เปนไปได

แตการปรากฏตัวของหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime (1996) กลายเปนฝน 
ใหฝายขวาโหมกระหนํ่ าเคียรแนนตอไป ขอกลาวหาลาสุดก็คือ เคียรแนนกักขอมูลเกี่ยวกับทหาร
อเมริกันที่สาบสูญในสงครามอินโดจีน (Missing in Action = MiAs) ทั้งนี้เปนรายงานขาวของ 
Nacy DeWolf Smith แหง Asian Wall Street Journal ซึ่ง The Wall Street Journal
(December 19, 1996) นํ าไปตีพิมพซํ้ า

ตามรายงานขาวดังกลาวนี้ เมื่อกระทรวงกลาโหมอเมริกันทราบวา เอกสารชั้นตน
ที่โครงการ CGP รวบรวมไดอาจใหเบาะแสเกี่ยวกับ MiAs จึงสงเจาหนาที่ไปขอตรวจคนเอกสาร
เหลานั้นในนครพนมเปญ แตเคียรแนนในฐานะผูอํ านวยการโครงการปฏิเสธคํ าขอนั้น เคียรแนน
และเอ็ตชีสันรวมกันชี้แจงในภายหลังวา สํ านักงานของโครงการ CGP ในนครพนมเปญนั้นเล็ก 
และคับแคบ อีกทั้งโครงการ CGP ตองเรงทํ างานเพื่อใหทันกํ าหนดเวลาการสงรายงานแก 
กระทรวงการตางประเทศในเดือนมกราคม 2540  อยางไรก็ตาม  เมื่อรายงานเรื่องนี้ปรากฏเปน
ขาวครั้งแรกใน Asian Wall Street Journal นั้น โครงการ CGP ไดจัดการใหเจาหนาที่กระทรวง
กลาโหมไดอานเอกสารที่ตองการแลว

ความสํ าเร็จของโครงการ CGP ในการรวบรวมขอมูลการลางเผาพันธุชาวกัมพูชา
ยุครัฐบาลพลพตชนิดเกินคาด ไมเพียงแตทํ าใหโครงการนี้ยืดอายุและไดรับเงินอุดหนุนจากแหลง
ตางๆสืบตอไปเทานั้น หากยังชวยยืดอายุเคียรแนนในการดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการโครงการ 
สืบตอไปดวย  อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา  ขบวนการอนุรักษนิยมในสหรัฐอเมริกาจะบรรเทา
การโจมตีเคียรแนนลงหรือไม
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