
Ben Kiernan กับ Combodian Genocide Program*

สงครามอินโดจีนสรางความราวฉานและบาดแผลแก สังคมอเมริกันอยาง
ฉกาจฉกรรจ แมนครไซงอนและพนมเปญจะ ‘แตก’ มาแลวกวาสองทศวรรษ แตประชาชนและผูนํ า
อเมริกันจํ านวนไมนอยยังคง ‘อารมณคาง’ จากสงครามดังกลาว

ในวงวิชาการ วิวาทะวาดวยบทบาทของรัฐบาลอเมริกันในสงครามอินโดจีนเปน
ปรากฏการณธรรมดา ในบรรดาประเทศอินโดจีนทั้งสาม ไมมีวิวาทะใดยืดเยื้อไปกวาวิวาทะวาดวย
บทบาทของรัฐบาลอเมริกันในกัมพูชา หลังจากที่สหรัฐอเมริกา ‘พาย’ สงครามอินโดจีนในป 2518 
วงวชิาการยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงในประเทศอินโดจีนทั้งสาม ในขณะที่รัฐบาลอเมริกันยังคง
ดํ าเนินนโยบายสงครามเย็นจนถึงป 2532 เปนอยางนอย แตไมมีการเปลี่ยนแปลงในอินโดจีน
ประเทศใดที่กอใหเกิดวิวาทะมากเทากัมพูชา

ภายหลังจากที่เขมรแดงยึดกุมอํ านาจรัฐในป 2518 ไดเพียงปเศษ ก็มีขาวปรากฏ
อยางหนาหูวา รัฐบาลพลพตเขนฆาประชาชน การตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เปนไปดวย
ความยากลํ าบาก เนื่องจากรัฐบาลพลพตด ําเนินนโยบายปดประเทศอยางสุดโตง แหลงขอมูลที่อาง
อิงไดกม็แีตค ําใหการของชาวกัมพูชาอพยพเทานั้น ยิ่งการแพรขาวนี้ในเบื้องตนกระทํ าโดยนักเขียน
ของ Reader’s Digest ดวยแลว วงวชิาการเพยีงแตฟงหูไวหูเปนอยางมาก แตนักวิชาการฝายซายและ
ฝายเสรีนิยมตางดาหนาออกมาปกปองและแกตางใหรัฐบาลพลพต ในจํ านวนนี้รวมนักวิชาการ
อาวุโส ดังเชน ศาสตราจารยยอรจ แมกที เคฮิน (George McT Kahin) แหงมหาวิทยาลัยคอรแนล 
และโนม โชมสกี้ (Noam Chomsky) แหง M.I.T. อยูดวย

การปกปองและแกตางใหรัฐบาลพลพตปรากฏเปนกิจจะลักษณะในหนังสือเร่ือง
Cambodia : Starvation and Revolution (1976) กาเร็ธ พอรตเตอร (Gareth Porter) และ ยอรจ  
ฮิลเดอรแบรนด (George Hilderbrand) ผูเขยีนหนังสือเลมนี้ยืนอยูขางรัฐบาลพลพตและชื่นชมการ
ปฏิวตัขิองเขมรแดง เมื่อรัฐสภาอเมริกันไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุในกัมพูชาเมื่อ
ตนป 2520 พอรตเตอรใหการในรัฐสภาเดือนพฤษภาคมปนั้นวา รายงานการฆาลางเผาพันธุใน
กัมพูชาเปนเพียงมายาคติ (myth) คํ าใหการของพอรตเตอรถูกตอบโตจากสมาชิกรัฐสภาฝายขวา
อยางรุนแรง โดยเฉพาะอยงายิ่งสตีเฟน โซลารส (Stephen Solarz)

                                                          
* พิมพครั้งแรกใน นิตยสาร Corporate Thailand ฉบับเดือนพฤษภาคม 2540
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ผูคนที่ตอตานรัฐบาลอเมริกันในการทํ าสงครามอินโดจีนในยุคทศวรรษ 2510 
ลวนเอนเอยีงไปยืนขางขบวนการประชาชนในประเทศเหลานั้น ผูที่เอาใจชวยเขมรแดงมิไดมีเฉพาะ
พอรเตอรและฮิลเดอรแบรนด หากยังมีนักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยมอีกมากมาย ทั้งในสหรัฐ
อเมริกาและยุโรป ในจํ านวนนี้รวม เบ็น เคยีรแนน (Ben Kiernan) อยูดวย ภูมิหลังของเคียรแนน  
ที่เคยปกปองรัฐบาลพลพต ท ําใหเขากลายเปนเสือลํ าบากในปจจุบัน เมื่อตองดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวย
การโครงการ Cambodian Genocide Program (เรียกยอๆวา โครงการ CGP) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม 
Cambodian Genocide Justice Act of 1994 โดยมหีนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการฆาลางเผาพันธุ
ในกมัพชูายุครัฐบาลพลพต (2518-2521) เพื่อใชพิจารณาโทษผูนํ าเขมรแดง

เคยีรแนนเปนนักวิชาการชาวออสเตรเลีย สํ าเร็จการศึกษาจาก Monash University
ณ นครเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย เขาศึกษาประวัติศาสตรกัมพูชากับศาสตราจารยเดวิด แชนด
เลอร (David Chandler) ผูเปนเอตะทัคคะในเรื่องนี้ ในป 2518 เคยีรแนนมีโอกาสไปเยือนกัมพูชา
กอนทีจ่ะถกูยึดครองโดยเขมรแดง เมื่อเขากลับไปศึกษาระดับปริญญาเอกในป 2521 เดิมตั้งใจที่จะ
เขยีนวทิยานพินธเกี่ยวกับภาวะความเปนอยูของชาวนากัมพูชาในยุคที่ปกครองโดยฝรั่งเศส แตเนื่อง
จากมีผูเลือกหัวขอวิทยานิพนธนี้แลว เคยีรแนนจึงหันไปศึกษาประวัติศาสตรขบวนการคอมมิวนิสต
ในกัมพูชา โดยมีศาสตราจารยแชนดเลอรเปนอาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธปริญญาเอกของเขา 
ตพีมิพเปนหนังสือในเวลาตอมา ในชื่อ How Pol Pot Came to Power : A History of Communism in 
Kampuchea, 1930-1975 (Verso 1985)

เคียรแนนแอนอกปกปองรัฐบาลพลพตตลอดระยะเวลาที่เขมรแดงยึดครองอํ านาจ
รัฐระหวางป 2518-2521 ทั้งๆ ที่ไมเคยมีโอกาสเยือนกัมพูชาในยุคพลพต เคยีรแนนมีความรูภาษา
กมัพชูาและมีภรรยาเปนชาวกัมพูชาชื่อ Chanthou Boua ในป 2520 เขาและภรรยามีสวนรวมในการ
จัดทํ าจุลสารชื่อ News From Kampuchea เผยแพรขาวสารที่ชวยสรางภาพลักษณที่ดีแกรัฐบาล  
พลพต หากจะกลาวหาวา เคยีรแมนเปน ‘ซายโรแมนติก’ กค็งไมผิดนัก

ขาวสารเกี่ยวกับความทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพตที่ปรากฏแพรหลายมากขึ้น
ในเวลาตอมา ทํ าใหบรรดานักวิชาการฝายซายและฝายเสรีนิยมเลิกปกปองรัฐบาลพลพต เคียรแนน
นบัเนือ่งอยูในกลุมนี้ดวย รายงานของ Eyal Press ในวารสาร Lingua Franca, Vol. 7, No. 4 
(April/May 1997) อางคํ าใหสัมภาษณของเคียรแนนวา เขาเริ่มเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาล 
พลพตในป 2521 สวนหนึ่งเปนเพราะมีพยานบุคคลและพยานเอกสารจํ านวนมากที่บงบอกวา การ
ฆาลางเผาพันธุชาวกัมพูชาเปนนโยบายที่ส่ังการจากรัฐบาลโดยตรง โดยที่แตเดิมเคียรแนนเชื่อวา
เปนปฏิบัติการของขาราชการสวนทองถ่ิน หาใชนโยบายของรัฐบาลพลพตไม การที่ญาติพี่นองขาง
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ภรรยาถูกรัฐบาลพลพตประหารถึง 9 คน อาจมีสวนเปลี่ยนแปลงความคิดของเคียรแนนเกี่ยวกับ 
รัฐบาลพลพตดวย

เมื่อเวยีดนามใชกํ าลังทหารยึดกัมพูชาเมื่อตนป 2522 รัฐบาลอเมริกันกลับเปนฝาย
หนัไปหนุนรัฐบาลพลพต เพราะเกรงภัยคุกคามที่มีตออินโดจีนและอาเซยีตะวันออกเฉียงใต อันเกิด
จากการผนึกกํ าลังระหวางสหภาพโซเวียตกับเวยีดนาม รัฐบาลอเมริกันหันไปจับมือกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในการตอตานอิทธิพลของสหภาพโซเวียตและใหความชวยเหลือทางทหารแก 
รัฐบาลพลพตผานสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อโคนลมรัฐบาลเฮงสัมริน อันเปนรัฐบาลหุนของ
เวียดนาม

ชะตาชีวิตทํ าใหเบ็น เคียรแนนมีจุดยืนตรงกันขามกับรัฐบาลอเมริกันในสวน 
ที่เกี่ยวของกับนโยบายกัมพูชา เมื่อรัฐบาลอเมริกันตอตานรัฐบาลพลพตระหวางป 2518-2521  
เนื่องจากเปนฝายพายแพในสงครามอินโดจีน เคียรแนนยืนอยูขางรัฐบาลพลพต ปกปองรัฐบาล 
พลพต และตอบโตรัฐบาลอเมริกัน เมื่อเวยีดนามยึดครองกัมพูชาไดในป 2522 รัฐบาลอเมริกันหัน
ไปสนับสนุนรัฐบาลพลพตดวยเหตุผลทางดานยุทธศาสตรของสงครามเย็น แตเคยีรแนนกลับโจมตี
รัฐบาลอเมริกัน และผลักดันใหมีการพิจารณาโทษผูนํ าเขมรแดงในฐานเขนฆาประชาชน ในยุคที่ 
รัฐบาลพลพตยึดครองกัมพูชา เคียรแนนตองตอกรกับนักวิชาการฝายขวาเพื่อปกปองรัฐบาลพลพต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอกรกับสตีเฟน มอรริส (Stephen Morris) เพือ่นรวมชาติชาวออสเตรเลีย 
ดวยกัน ในยุคที่รัฐบาลพลพตสูญอํ านาจ เคยีรแนนกลับตองมาเปดเวทีวิวาทะกับนักวิชาการสายเสรี
นยิม ซ่ึงตองการใหมีการเจรจาสันติภาพระหวางเขมร 3 ฝาย เคยีรแนนวิพากษ เดวิด แชนดเลอร 
อาจารยของตน และเดวิด ฮอก (David Hawk) อดตีผูอํ านวยการองคการปกปองสิทธิมนุษยชน 
American Amnesty ทีไ่มผลักดันใหมีการลงโทษพลพต

นบัตั้งแตป 2523 เปนตนมา เคยีรแนนเขียนบทความวิพากษรัฐบาลพลพตมากขึ้น 
เขาชีใ้หเห็นวา แบบแผนการทารุณกรรมของรัฐบาลพลพตที่ Tuol Sleng อันเปนคายกักกันและ 
ศูนยกลางการสอบสวนผูตองสงสัยวาเปนปรปกษรัฐบาล คลายคลึงกับแบบแผนการพิจารณาคดี
ของรัฐบาลสตาลิน

ในป 2533 เคียรแนนยายออกจากออสเตรเลียไปเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยเยล  
ทัง้นีด้วยการเกื้อหนุนของศาสตราจารยเจมส สกอตต (James Scott) ผูเชี่ยวชาญเรื่องกบฏชาวนาใน
อาเซียตะวันออกเฉียงใต การใชชีวิตในสหรัฐอเมริกาเปดโอกาสใหเคียรแนนผลักดันรัฐบาล
อเมริกันใหเปลี่ยนแปลงนโยบายกัมพูชา แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากการกระทํ าของผูนํ า
เขมรแดงเอง
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การยุติสงครามเย็นในป 2532 อันเปนผลจากการลมสลายของอาณาจักรโซเวียต 
และการถอนกํ าลังทหารเวียดนามออกจากกัมพูชา ทํ าใหรัฐบาลอเมริกันเลิกใชเขมรแดงเปน 
เบีย้หมากรกุในการทํ าสงครามเย็น ตามมาดวยการเจรจาเพื่อสันติภาพในกัมพูชาระหวางเขมร 3 ฝาย 
จนถึงขั้นตกลงใหมีการเลือกตั้งในป 2536 เพื่อใหประชาชนเลือกผูปกครองประเทศ เขมรแดง 
ไมยอมกระโดดเขาไปเลนเกมเลือกตั้ง หากยังคงใชกํ าลังอาวุธในการยึดครองดินแดนตอไป  
จุดเปลี่ยนผันดังกลาวนี้ทํ าใหผูนํ าอเมริกันบางคนเริ่มผลักดันใหมีการพิจารณาลงโทษพลพตและ
พวก เมื่อวุฒิสมาชิกชาลส ร็อบบเสนอใหจัดตั้งศาลระหวางประเทศ (International Tribunal)
พจิารณาโทษผูนํ าเขมรแดง เคยีรแนนแสดงความเห็นสนับสนุนขอเสนอนี้อยางเต็มที่ จนทายที่สุด 
มีการตรา Cambodain Genocide Justice Act of 1994 และการสถาปนาโครงการ Cambodian 
Genocide Program ในปตอมา

แตชนักที่ติดหลังเคียรแนนยังถอนไมออก เพราะเคียรแนนเคยหนุนและปกปอง 
รัฐบาลพลพต ในขณะที่กลุมอนุรักษนิยมพยายามเปดโปงความชั่วรายของรัฐบาลนั้น คร้ันเวียดนาม
ยดึกัมพูชาไดในป 2522 เคยีรแนนหันไปหนุนรัฐบาลเฮงสัมรินที่เวยีดนามหนุนหลัง ในขณะที่กลุม
อนุรักษนิยมสนับสนุนใหรัฐบาลอเมริกันจับมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนตานอิทธิพลของ        
โซเวียต-เวยีดนาม ทั้งนี้ดวยการหนุนชวยเขมรแดงใหโคนรัฐบาลเฮงสัมริน

ในทันทีที่มหาวิทยาลัยเยลไดรับเลือกใหเปนผูบริหารโครงการ Cambodian 
Genocide Program โดยมเีคยีรแนนเปนผูอํ านวยการ และเครก เอตชีสัน (Craig Etcheson) เปนผูจัด
การ กลุมอนุรักษนิยมก็พุงเปาเลนงานเคียรแนนอยางเปนขบวนการ พรอมทั้งกดดันเคียรแนนให
ออกจากตํ าแหนง ทั้งนี้ดวยการลอ็บบี้รัฐสภา ในเดือนสิงหาคม 2538 วุฒิสมาชิก 6 คน ซ่ึงรวมบ็อบ 
โดล (Bob Dole) เจสซี เฮลมส (Jesse Helms) และจอรน แม็กเคน (John McCain) อยูดวย  
ยืน่หนังสือถึงนายวอรเรน คริสโตเฟอร (Warren Christopher) รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ
ในขณะนั้น ใหปลดเคียรแนนออกจากตํ าแหนง การกดดันในลักษณะนี้กระทํ าตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเยลและผูบริหาร Yale Center of International and Area Studies ดวย แตไมประสบผล

สตีเฟน มอรริส เปนหัวหอกในการคัดคานการแตงตั้งเคยีรแนน ในเดือนเมษายน 
2538 บทความของมอรริสปรากฏในหนังสือพิมพ The Wall Street Journal เคียรแนนและมอรริส
ตางเปนชาวออสเตรเลีย ทั้งสองยืนอยูคนละขาง เมื่อเขมรแดงยึดครองกัมพูชาระหวางป 2518-2521 
คร้ันเมื่อเวยีดนามยึดครองกัมพูชาในป 2522 มอรริสหันไปหนุนรัฐบาลพลพต แตเคียรแนนกลับ
หนุนรัฐบาลเฮงสัมริน การโจมตเีคยีรแนนมีเปนระลอกๆ โดยอาศัยส่ือมวลชนฝายขวาเปนเครื่องมือ 
นอกจาก The Wall Street Journal แลว ยังมีนิตยสาร Time และ Commentary อีกดวย
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เคียรแนนยืนหยัดตอบโตมอรริสและพวกชนิดหลังชนฝา มอรริสเองมีจุดออน 
ที่ไมรูภาษาเขมร และไมมีงานวิชาการเกี่ยวกับกัมพูชาชนิดที่ถือวาเปนงานชิ้นเอก แตการโจมตี 
เคยีรแนนก็มีผลไมนอย  อาจารยมหาวิทยาลัยเยลบางคนเริ่มมีความเห็นวา เคยีรแนนควรลาออกจาก
ตํ าแหนง  แตเคยีรแนนก็ไดรับการปกปองจากศาสตราจารยเจมส สกอตต แหง Yale Center for 
International and Area Studies ผูเชี่ยวชาญเรื่องกัมพูชาจํ านวน 29 คนเขียนจดหมายปกปอง 
เคียรแนน ซ่ึงตีพิมพใน The Wall Street Journal ในชวงเวลาใกลเคียงกันนั้นกระทรวงการ 
ตางประเทศอเมริกันแถลงขาววา การเลือกมหาวิทยาลัยเยลใหเปนผูดํ าเนินโครงการ Cambodian 
Genocide Program นัน้พจิารณาจากคุณภาพของขอเสนอเปนสํ าคัญ หาไดพิจารณาจากอุดมการณ
ทางการเมืองไม

การปรากฏสูบรรณพิภพของหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime : Race, Power and 
Genocide in Cambodia Under the Khmer Rouge, 1975-1979    (Yale University Press, 1996)    ซ่ึง
เคยีรแนนเปนผูเขียน  โดยที่ขอมูลสวนหนึ่งมาจากโครงการ CGP   ชวยเติมเชื้อเพลิงใหมีการโจมตี
เคียรแนนตอไป

สาระสํ าคัญของหนังสือ The Pol Pot Regime มอียูอยางนอย 2 ประการ คือ

ประการแรก การยดึครองอํ านาจรัฐของเขมรแดงเกิดจากการหนุนชวยของรัฐบาล
อเมริกัน การทิ้งระเบิดชนิดปูพรมซึ่งสรางความเดือดรอนอยางแสนสาหัสแกราษฎรชาวกัมพูชา  
ท ําใหชาวกัมพูชาเอาใจออกหางจากรัฐบาลลอนนล และหันไปชวยหนุนเขมรแดง

ประการที่สอง การที่รัฐบาลพลพตเขนฆาประชาชน แมจะเปนนโยบายที่ส่ังการ
จากรัฐบาล แตมิไดเปนผลจากอุดมการณทางการเมือง กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ มิไดเกิดจาก
อุดมการณลัทธิมารกซและลัทธิเลนนิ และมิใชการมุงเขนฆาผูที่มิไดเล่ือมใสศรัทธาในลัทธิดังกลาว 
หากแตเปนผลจากลัทธิชาติพันธุนิยม (racism) เคียรแนนอางวา ชาวกัมพูชาที่ถูกรัฐบาลพลพต 
เขนฆาสวนใหญมีเชื้อสายจีนและเวยีดนาม รวมทั้งกลุมเชื้อชาติจามที่นับถือศาสนาอิสลาม

กลุมอนุรักษนิยมไมปลอยโอกาสในการโจมตเีคยีรแนน ในทัศนะของกลุมอนุรักษ
นยิม การที่สหรัฐอเมริกาพายแพสงครามอินโดจีนเปนเพราะรัฐบาลอเมริกันทุมเททรัพยากรในการ
รบนอยเกินไป ขบวนการตอตานสงครามเวียดนามในสหรัฐอเมริกาทํ าใหผูนํ ารัฐบาลอเมริกัน 
ใน วอชิงตัน ดีซี มิอาจทุมเทในการรบอยางเต็มที่ การที่เคยีรแนนเห็นวา ทหารอเมริกันทิ้งระเบิด
กัมพูชามากเกินไป จนทํ าใหพลพตขึ้นมามีอํ านาจ จึงเปนบทวิเคราะหที่ฝายขวามิอาจยอมรับได  
บางคนถึงกับกลาวหาวา เคียรแนนยังมีจิตวิญญาณหนุนรัฐบาลพลพต โดยที่มีความรูสึกตอตาน
สหรัฐอเมริกามากกวาความตองการปกปองเขมรแดง
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แตหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime ไมเพยีงแตถูกโจมตีจากฝายขวาเทานั้น ฝาย
เสรีนิยมก็วิพาษหนังสือเลมนี้ดวย วิลเล่ียม ชอวครอส (William Shawcross) นกัหนงัสือพิมพชาว
อังกฤษผูช่ํ าชองสนามขาวอินโดจีน และมีผลงานหนังสือดังเชน Sideshow : 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) วจิารณหนังสือเลมใหมของ 
เคียรแนนใน The New York Review of Books (November 14, 1996) เขาเห็นวา เคยีรแนนมองขาม
งานวชิาการเกี่ยวกับกัมพูชาของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งชิ้นสํ าคัญของ David Chandler ผูเปนครูของ
เคียรแนนเอง ทั้ง The Tragedy of Cambodian History และ Brother Number One อันเปนหนังสือ 
ชีวประวัติพลพตที่ดีเยี่ยม เชิงอรรถในหนังสือเลมใหมของเคียรแนนอุดมดวยบทวิพากษงาน 
วิชาการเกี่ยวกับกัมพูชาที่คนอื่นเขียน การไมใชประโยชนจากงานวิชาการของผู  อ่ืนทํ าให 
บทวิเคราะหของเคียรแนนเกี่ยวกับชะตากรรมของกัมพูชาไมขลังเทาที่ควร ในประการสํ าคัญ 
สมมติฐานของเคียรแนนที่วา การที่รัฐบาลพลพตมีนโยบายเขนฆาประชาชนเกิดจากลัทธิชาติพันธุ
นิยมนั้น ไมมีประจักษพยานขอเท็จจริงที่หนักแนน เพราะประชาชนที่ถูกรัฐบาลพลพตเขนฆามี 
เชื้อชาติเขมรเปนสวนใหญ ชอรครอสกลาวสรุปวา พลพตมิใช Asian Hitler หากแตเปน Asian 
Stalin ประชาชนชาวกัมพูชาที่ถูกรัฐบาลพลพตเขนฆาถูกถือเปน ‘ศตัรูทางชนชั้น’ (class enemies) 
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ บทวิเคราะหชนชั้น (Class Analysis) เปนฐานรากของนโยบายการฆาลาง 
เผาพันธุตนเอง (auto-genocide) ของรัฐบาลพลพต

The Pol Pot Regime ไดรับการวิจารณดวยความเปนมิตรจากนักวิชาการฝายซาย 
ดังเชน Tom Nairn นกัสงัคมวิทยาแหงมหาวิทยาลัยเอดินเบอะเรอะ (London Review of Books, 
October 3, 1996) แนรนมคีวามเห็นวา จุดเดนของหนังสือเลมนี้อยูที่ขอมูลระดับจุลภาค แตมีจุด
ออนในดานบทวิเคราะหระดับมหภาค แนรนมีความเห็นเสริมวา หากลัทธิชาติพันธุนิยมมีความ
สํ าคัญถึงกับมีการฆาลางเผาพันธุ เคยีรแนนนาจะนํ ากรอบการวิเคราะหลัทธิชาตินิยม (Nationalism)
มาใชในการเสนออรรถาธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในกัมพูชายุคเขมรแดงเรืองอํ านาจ

บางคนไปไกลถึงกลับกลาวหาวา เคยีรแนนเขียน The Pol Pot Regime (1996) เพื่อ
เกือ้กลูใหการนํ าผูนํ าเขมรแดงขึ้นศาลโดยสะดวก การเสนออรรถาธิบายวา การฆาลางเผาพันธุชาว
กมัพชูาเปนผลจากลัทธิชาติพันธุหรือเผาพันธุนิยมของรัฐบาลพลพต ก็เพื่อใหการพิจารณาคดีภายใต
Genocide Convention เปนไปได

แตการปรากฏตัวของหนังสือเร่ือง The Pol Pot Regime (1996) กลายเปนฟนให
ฝายขวาโหมกระหนํ่ าเคียรแนนตอไป ขอกลาวหาลาสุดก็คือ เคียรแนนกักขอมูลเกี่ยวกับทหาร



7

อเมริกันที่สาบสูญในสงครามอินโดจีน (Missing in Action = MiAs) ทัง้นีเ้ปนรายงานขาวของ Nacy 
DeWolf Smith แหง Asian Wall Street Journal ซ่ึง The Wall Street Journal (December 19, 1996)
นํ าไปตีพิมพซ้ํ า

ตามรายงานขาวดังกลาวนี้ เมื่อกระทรวงกลาโหมอเมริกันทราบวา เอกสารชั้นตน
ที่โครงการ CGP รวบรวมไดอาจใหเบาะแสเกี่ยวกับ MiAs จงึสงเจาหนาที่ไปขอตรวจคนเอกสาร
เหลานั้นในนครพนมเปญ แตเคียรแนนในฐานะผูอํ านวยการโครงการปฏิเสธคํ าขอนั้น เคียรแนน
และเอต็ชีสันรวมกันชี้แจงในภายหลังวา สํ านักงานของโครงการ CGP ในนครพนมเปญนั้นเล็กและ
คับแคบ อีกทั้งโครงการ CGP ตองเรงทํ างานเพื่อใหทันกํ าหนดเวลาการสงรายงานแกกระทรวง 
การตางประเทศในเดือนมกราคม 2540 อยางไรก็ตาม เมื่อรายงานเรื่องนี้ปรากฏเปนขาวครั้งแรก 
ใน Asian Wall Street Journal นัน้ โครงการ CGP ไดจดัการใหเจาหนาที่กระทรวงกลาโหมไดอาน
เอกสารที่ตองการแลว

ความสํ าเร็จของโครงการ CGP ในการรวบรวมขอมูลการลางเผาพันธุชาวกัมพูชา
ยุครัฐบาลพลพตชนิดเกินคาด ไมเพียงแตทํ าใหโครงการนี้ยืดอายุและไดรับเงินอุดหนุนจากแหลง
ตางๆสืบตอไปเทานั้น หากยังชวยยืดอายุเคียรแนนในการดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการโครงการสืบ 
ตอไปดวย อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา ขบวนการอนุรักษนิยมในสหรัฐอเมริกาจะบรรเทาการ
โจมตีเคียแนนลงหรือไม


