วิเคราะห์ : กัมพูชาภายใต้ “ฮุนเซน” - นายกฯ ที่ครองอานาจนานที่สุดในโลก

VOA Thai
นายกรัฐมนตรี ฮุน เซนของกัมพูชากาลังอยูใ่ นอานาจเป็ นปี ที่ 36 ในฐานะผูน้ าประเทศ ตลอดเวลาที่
ผ่านมา เขาผ่านเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สาคัญ เช่นการทารัฐประหาร การเริ่ มให้มีการ
เลือกตั้ง และเศรษฐกิจที่โตอย่างรวดเร็ ว
ปั จจุบนั การปกครองกัมพูชาภายใต้การนาของเขาหวนคืนสู่ ระบบพรรคการเมืองเดี ยว ที่ผ่านการ
เลือกตั้งซึ่งถูกมองว่ามีความผิดปกติ
และเขาถือเป็ นนายกฯ ที่ครองอานาจนานที่สุดในโลก
ขณะที่เขาวางแผนจะลงจากตาแหน่งในอีก 9 ปี เมื่อเขาอายุ 78 นักวิเคราะห์กล่าวว่า ประชาคมโลก
จะมีบทบาทอย่างมากในการตอบโต้กบั การรวมอานาจของนายกฯกัมพูชาผูน้ ้ ี
นักเขียนและนักวิชาการเรื่ องผูน้ าเขมร ฮาริ ช ซี เมห์ตา กล่าวว่า ตลอดกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ความคิด
เเละความเชื่ อ ของฮุ น เซนยัง คงไม่ เ ปลี่ ย นแปลง ทั้ง เรื่ องการเมื อ งในประเทศและนโยบาย
ต่างประเทศ
ฮาริ ช ซี เมห์ตา กล่าว่าฮุน เซน เชื่ อในเรื่ องการคุมอานาจ ผ่านเครื อข่ายผูจ้ งรักภักดี ที่ครอบคลุม
โครงสร้างอานาจของประเทศ ตั้งแต่หน่วยงานรัฐ ไปจนถึงกองทัพ
นอกจากการสร้ างฐานอานาจที่ กว้างขวางแล้ว นักการเมื องภายในพรรค CPP หรื อ Cambodian
People’s Party ของเขายังยอมรับในผลงานทางเศรษฐกิจของฮุน เซน
นักประวัติศาสตร์ เดวิด พี เเชนด์เลอร์ เจ้าของผลงานหนังสื อ A History of Cambodia กล่าวกับวีโอ
เอภาคภาษาเขมรว่า ความเสี่ ยงของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซนต่อการถูกโค่นอานาจมีน้อยมาก เพราะ
“ควบคุมประเทศไว้หมดแล้ว”

ขณะนี้ ศาลสู งสุ ดของกัมพูชาอยู่ภายใต้การนาของ ติ ธ มุนตี ซึ่ งเป็ นคนสนิ ทของฮุ น เซน และมี
ตาแหน่งสาคัญในคณะกรรมการพรรครัฐบาล
เมื่ อ 3 ปี ก่ อนศาลสู ง สั่งยุบพรรค Cambodia National Rescue Party ซึ่ งเป็ นพรรคการเมื องเดี ยวที่
เหลืออยู่ที่สามารถแข่งขันกับพรรค CPP ได้ ในปี ถัดมากัมพูชาจัดการเลือกตั้ง ซึ่ ง CPP ชนะการ
เลือกตั้งอย่างง่ายดาย
เดวิด เเชนด์เลอร์ กล่าวด้วยว่า การปราบปรามคู่แข่งของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน น่าจะดาเนินต่อไป
ในอีก 10 ปี จากนี้ก่อนที่ เขาลงจากตาแหน่งตามท่ีวางแผนไว้
หน่วยงานเพื่อสิ ทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุวา่ ที่ผา่ นมา มีการจับกุม “นักโทษการเมือง”
ในกัมพูชาแล้วกว่า 60 คน และมีอีกหลายร้อยคนที่กาลังโดนดาเนินคดี
ในบรรดา ฝ่ ายตรงข้ามทางการเมืองของนายกฯ ฮุน เซน มีจานวนหนึ่ ง ถูกจับกุมตัว ถูกห้ามเล่น
การเมือง หรื อใช้ชีวิตอยูต่ ่างประเทศ
โฆษกพรรครัฐบาล โสก อายสาน กล่าวว่าพรรค CPP ต้องการมีบรรยากาศที่ มีเสถี ยรภาพที่ เ อิ้อ
อานวยต่อการเปลี่ยนผ่านอานาจของประเทศและภายในพรรคเอง
เขากล่าวว่า สิ่ งที่คาดหมายว่าจะเกิ ดขึ้นคือการต่อยอดการปกครองที่มนั่ คงโดยพรรค CPP ไปอีก
หลายสิ บปี โดย “จะไม่มีใครที่สามารถสร้างภัยอันตรายต่อความสงบและความมัน่ คงของประเทศ
รวมถึงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน”
ส่ วนนักวิชาการเรื่ องผูน้ าเขมร ฮาริ ช ซี เมห์ตา กล่าวว่าในที่สุดเเล้วฮุน เซนต้องการถูกจดจาในฐานะ
ผูน้ า และผูช้ นะในประวัติศาสตร์ของชาติ เช่น การเป็ นผูโ้ ค่นล้มระบอบของเขมรเเดงที่มีการฆ่าล้าง
เผ่า พัน ธุ์ และเขาต้อ งการถู ก จดจ าว่า ได้น าเขมรสู่ สั น ติ ภ าพ ความมั่น คงและการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน เริ่ มมองถึงผูส้ ื บทอดอานาจ สองตัวเลือกคือ บุตรชายคนโต ฮุน มาเนต ที่
เป็ น ผูบ้ ัญ ชาการกองทัพ บกคนปั จ จุ บ ัน และ นาย อ้น พอนโมนิ โ รด ที่ ด ารงต าแหน่ ง รั ฐมนตรี
กระทรวงการคลังในขณะนี้
ฟิ ล โรเบิร์ตสัน รองผูอ้ านวยการ Human Rights Watch ภาคพื้นเอเชี ย กล่าวว่าฮุน เซนคือปั จจัยที่
ทาลายประชาธิ ปไตยของกัมพูชา เขากล่าวด้วยว่า สถานการณ์ในกัมพูชาจะดีข้ ึนได้ ถ้าประชาคม
โลกแสดงบทบาที่เเข็งขันในการตอบสนองต่อการรวมอานาจในของฮุนเซน ในกัมพูชา

