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สัมภาษณ์พระสันตะปาปาฟรานซิสขณะเดินทาง
บนเทีย่ วบินจากกรุงอาบูดาบี้ สู่กรุงโรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019

บนเครื่องบินพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสเกี่ยวกับประเทศเวเนซูเอลา มุสลิม
การล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
วันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่าในการเยือนครั้งประวัติศาสตร์ไปยังสหรัฐ
อาหรับเอมีเรตส์ พระองค์ทรงสัมผัสกับความมีนา้ ใจอันดีงามที่จะเริ่มกระบวนการแห่ง
สันติภาพในประเทศเยเมน
พระองค์ทรงแถลงอย่างแข็งขันในช่วงที่ให้ สมั ภาษณ์บนเที่ยวบินขณะเดินทางจาก
กรุงอาบูดาบี้ เมืองหลวงของประเทศ ยู.เอ.อี. สู่กรุงโรม นี่เป็ นการเดินทางออกนอก
ประเทศอิตาลี ครั้งที่ 27 และเยืยนนานาประเทศ 41 ประเทศ นักข่าวถามว่าพระองค์
มั่นใจเพียงใดในคาตักเตือนของพระองค์เกี่ยวกับกับความทุกข์และการนองเลือดใน
กลุ่มประเทศอาหรับนั้นจะมีผลกระทบอะไรบ้ างหรือไม่
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สหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ถูกมองจากหลายคนว่ าเป็ นแบบฉบับของการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมแม้ ว่าจะมีข้อจากัด ผู้ปกครองประเทศนี้ได้ ประกาศให้ ปี
ค.ศ. 2019 เป็ นปี แห่ งอหิงสา มีการสถาปนากระทรวงแห่งอหิงสา (อยู่ร่วมกันอย่ าง
สันติสุข) เปลี่ย นชื่ อ สุเ หร่ า ที่ย่ิงใหญ่ แห่ งหนึ่ งเป็ น “สุเ หร่ า มารีย์ม ารดาของพระเยซู
คริสต์” และส่งเสริมความคิดริเริ่มในการให้ ความช่ วยเหลือต่อชาวฮินดู วัดคาทอลิกที่มี
เพียงไม่ก่แี ห่งในประเทศ ยู.เอ.อี. ล้ วนพยายามที่จะดาเนินชีวิตอย่างมีชีวิตชีวา เดโบล่า
ลูบอฟ นักข่าว (Deborah Lubov) ได้ รับการชี้แจงในการสัมภาษณ์พิเ ศษกับบิช็อปพอล
ฮินเดอร์ (Paul Hinder) แห่งอาราเบีย ภาคใต้ และซิสเตอร์มักดาเลนชาวจอร์แดน
(Madeleine) คณะแม่พระแห่งสายประคาซึ่งเป็ นผู้บุกเบิกการศึกษาคาทอลิกและเจริญ
ชีวิตในประเทศ ยู.เอ.อี. รวมถึงสัตบุรษุ ที่ได้ สมั ภาษณ์
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ ยู.เอ.อี. มีจานวนเกือบ 10% ของจานวน
ประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 900,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นคนต่ างชาติท่เี ข้ า
ไปทางานโดยเฉพาะจากประเทศอินเดียและประเทศฟี ลิปปิ นส์
ในช่ วงการเยือนระหว่ างวั นที่ 3-5 กุ ม ภาพั นธ์ ค.ศ. 2019 อิหม่ า มประมุ ข
แห่ งอัล-ลาซาร์ (Al Azhar) ได้ ลงนามแถลงการณ์ร่วม ในหัวข้ อ “ภราดรภาพของ
มนุ ษ ย์ ” ซึ่ ง เรี ย กร้ อ งทุ ก ฝ่ ายที่เ กี่ ย วข้องให้ส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนา
ปกป้ องศาสนสถานที่นมัสการ และมอบบัตรประชาชนให้ กบั แม้ แต่ ผ้ ูนับถือศาสนาที่เป็น
ชนกลุ่มน้ อย
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เมื่ อ ตอบคาถามถึงแถลงการณ์ เ กี่ย วกับ “ภราดรภาพของมนุ ษย์ ” ซึ่งลงนาม
ระหว่างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสและอิหม่ามประมุขแห่งอัล-ลาซาร์ (Al-Azhar)
สมเด็จพระสันตะปาปาเน้ นว่าเราต้ องร่วมมือประณามการก่อการร้ ายทุกรูปแบบ
เมื่ อ ถามว่ า แล้ ว จะมีก ารนาเอาข้ อ ตกลงมาปฏิบั ติ กันอย่ า งไร พระองค์ต รัสว่ า
“เอกสารดังกล่าวมีการเตรียมกันด้ วยการสวดภาวนาและการไตร่ ตรองเป็ นอันมากทั้ง
ประมุขอิหม่ า มและตัว พ่ อ เอง... เราอธิษฐานภาวนากันมากเพื่ อ ที่จะได้ สามารถร่ า ง
เอกสารชิ้นนี้ออกมา”
“เพราะว่ า ณ เวลานี้มีอันตรายที่น่ากลัวอยู่ประการเดียว นั่นคือการทาลาย ล้ าง
ของสงคราม และความเกลียดชังกันระหว่างเรา หากเราผู้มีความเชื่อไม่สามารถที่จะจับ
มือกันและจุมพิตกัน” พระองค์เตือน “ความเชื่อของเราจะต้ องพ่ายแพ้ ไร้ ความหมาย”
“เอกสารชิ้นนี้เกิดจากความเชื่อในพระเจ้ าผู้ทรงเป็ นบิดาของทุกคนและทรงเป็ น
บิ ด าแห่ ง สันติ สุข เอกสารนี้ป ระณามการท าลายล้ า งทุ ก ชนิด และการก่ อ การร้ า ยทุ ก
ประเภท”
พระองค์อธิบายว่าเอกสารดังกล่ าวที่ให้ คาตอบกับปั ญหาที่เกี่ยวข้ องถูกร่ างขึ้นมา
ในเจตนารมณ์แห่ง สภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 “ก่อนการตัดสินใจ นักเทวศาสตร์บาง
ท่านบอกว่านี่เป็ นที่ยอมรับได้ ซึ่งก็รวมถึงความเห็นของนักบวชโดมีนีกัน นักเทวศาสตร์
ทางการประจาสันตะสานักด้ วย เพื่อให้ แน่ใจว่า สิ่งนี้ถูกต้ อง “ท่านก็เห็นชอบ” เราจึงลง
นามแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว” สมเด็จพระสันตะปาปาตรัส
ในระหว่างที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกาลังปราศรัยในที่ประชุมสากลของผู้
ที่มคี วามเชื่อต่างๆ ภายใต้ หัวข้ อ “ภราดรภาพมนุษย์ ” พระองค์ทรงกล่ าวชื่นชมแบบ
ฉบับของการอยู่ร่วมกันและอหิงสาที่พระองค์พบในประเทศ ยู.เอ.อี. แต่พระองค์กท็ รง
เอ่ยถึงความทุกข์ในประเทศเยเมนด้ วย ซึ่ง ประเทศ ยู .เอ.อี. เป็ นพันธมิตรกับกองทัพ
ของซาอุดิอาเรเบียในการทาสงครามกลางเมืองซึ่งมีการสู่รบกันยาวนานถึง 4 ปี กับ
อิหร่าน ตามสถิติขององค์การสหประชาชาติวิกฤตนี้ทาให้ ประชาชนเกือบ 10 ล้ านคน
ต้ องอดอยากรวมถึงเด็กจานวนมากด้ วย
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เมื่อนักข่าวถามบนเครื่องเกี่ยวกับการที่ประเทศ ยู.เอ.อี. สนับสนุนในสงครามกับ
ผู้ขบถในประเทศเยเมน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแสดงความเห็นว่ า พระองค์
“สัมผัสความตั้งใจอันดีงามที่จะเริ่มกระบวนการสร้ างสันติภาพ”
เมื่อถามถึงรายงานเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่ อ นักบวชหญิง
โดยนักบวชชาย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยอมรับว่านี่แหละ “เป็ นปั ญหา” และ
“ควรจะมีการจัดการอะไรที่มากกว่านั้น” เพื่อป้ องกันปั ญหาอันเศร้ านี้ พระองค์ยังทรง
สรรเสริญพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16 ซึ่งใช้ ความพยายามเป็ นอย่างมากในการขจัด
ปัญหานี้
เมื่อวานนี้นักข่าวสนทนาเลขาธิการแห่งสันตะสานัก (นายกรัฐมนตรีของวาติกัน)
พระคาร์ดินัลปี เอโตร ปาโรลิน (Pietro Parolin) ซึ่งท่านเคยเป็ นสมณทูตประจาประเทศ
เวเนซูเอลา เมื่อถูกถามว่าพระสันตะปาปาได้ รับจดหมายจากมาดูโร่ (Maduro) ที่ขอ
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ งหรือไม่ พระคาร์ดินัลปาโรลิน (Parolin) กล่าวยืนยันดังนี้
ว่า วันนี้ในระหว่ างที่มีการประชุมพระสันตะปาปาชี้ แจงว่ าพระองค์ได้ รับจดหมายจาก
ประธานาธิบดีแห่ งเวเนซูเอลาก่อนออกเดินทางจากกรุงอาบูดาบี้ แต่ พระองค์ยังไม่ มี
เวลาอ่านเนื้อหาในจดหมายนั้น
“พ่อจะเปิ ดจดหมาย และจะดูซิว่าจะทาอะไรได้ บ้าง แต่เงื่อนไขประการแรกก็คือ
ทั้งสองฝ่ ายจาเป็ นต้ องร้ องขอมา “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเน้ นโดยตั้งข้ อสังเกต
ว่า นี่กเ็ ช่ นเดียวกันกับกรณีท่ที ้งั สองฝ่ ายขัดแย้ งกันต้ องไปหาพระสงฆ์ เพราะเป็ น แบบ
ปัญหาระหว่างสามีและภรรยา อีกฝ่ ายมาด้ วยหรือไม่ล่ะ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งต้ องการหรือไม่
ต้ องการ จะต้ องมีการขอหรือมีความต้ องการจากทั้งสองฝ่ ายเสมอ” ท่านกล่าว
เมื่อนักข่าวท้ องถิ่นถามเกี่ยวกับสาวน้ อยๆคนหนึ่งที่สร้ างความตระหนกด้ วยการ
แหวกฝูงชนไปยังรถพระที่น่งั ของสมเด็จพระสันตะปาปาในช่วงก่อนพิธบี ูชาขอบพระคุณ
ในวันนี้ พระองค์ตรัสว่าพระองค์ยังไม่มีเวลาอ่านจดหมายที่ได้ รับมาทั้งหมดแต่ ทรงบอก
การประทับใจของพระองค์ว่า “เธอเป็ นคนกล้ า... พ่อบอกให้ ปล่อยเธอเข้ ามา... พ่ อกล้ า
พูดว่าหญิงสาวคนนั้นมีอนาคต “สามีของเธอน่าสงสาร” เธอเป็ นคนกล้ าหาญ พ่ อชอบ
มาก... เราต้ อ งเป็ นคนกล้ า ที่จ ะท าเช่ น นี้ ... จากนั้ น ก็มี หญิ ง สาวอี ก คนหนึ่ ง กระท า
เช่นเดียวกัน...”
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ก่อนจบการให้ สมั ภาษณ์บนเครื่องบิน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแสดง
ความยินดีกับนักข่ าวคนหนึ่งที่ช่ือวาเลนตินา อาราซากิ แครสติช (Valentina Alazraki
Crastich) สาหรับ การร่ ว มเที่ย วบิ น ครั้ ง ที่ 150 ของเธอที่เ สด็จ ตามพระสันตะปาปา
ลูกเรือนาเค้ กมาแล้ ว สมเด็จ พระสันตะปาปาตรัสติ ดตลกว่ า “มีคนบอกพ่ อว่ าให้ เรา
ฉลองวันเกิดครบ 150 ปี ของวาเลนติน่า (เสียงหัวเราะ) ... พ่อไม่เห็นเธอถูกผ้ าพันเป็ น
แบบมัมมี่เลย... เธอคงเป็ นสตรีซ่ึงมีบรรพบุรุษที่น่าสนใจมาก หากเธอไปตรวจเลือด
คณะแพทย์คงจะตกใจมาก...”
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปโดยการขอให้ บรรดานั กข่ าวที่อยู่ ณ ที่น้ันสวด
ภาวนาสาหรับพระองค์ “พ่อต้ องการคาภาวนามาก” พระองค์ตรัส
(วิษณุ ธัญญอนันต์ - เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาแบ่งปั น และไตร่ตรอง)

