Giáo hội Thống Nhất
và cái chết của ông Abe

V

Thế Hy SB71

ụ ám sát ông Abe, đến từ nguyên do hung thủ
nghĩ ông có sự liên hệ với tổ chức Giáo Hội
Thống Nhất Hòa Bình Thế Giới, vậy tổ chức này
là như thế nào?
Giáo hội Thống Nhất (sau này đổi tên là Giáo
hội thống nhất hòa bình thế giới), được ông Sun
Myung Moon thành lập vào ngày 1.5.1954 với tên
gọi ban đầu “Hiệp hội Thánh thần vì sự thống
nhất của Cơ đốc giáo thế giới (HSA-UWC) tại
Seoul, Hàn Quốc.
Ông ta tự xưng là đấng cứu thế mới; đồng thời
tổ chức tôn giáo của ông len lỏi vào các phong
trào xã hội và chính trị hữu khuynh.
1954 là thời điểm khá đặc biệt, chiến tranh
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Triều Tiên vừa chấm dứt trước đó 10 tháng; Việt
Nam chia đôi đất nước vào ngày 20.7. Thế giới
thành 2 cực Tư bản và XHCN.
Theo một báo cáo của tiểu ban Điều tra Hạ
viện Hoa Kỳ, Giáo hội Thống nhất được thành lập
bởi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn
Quốc để hỗ trợ cho việc thống nhất Đại Hàn qua
việc lôi kéo các thành phần yêu nước hữu khuynh.
Nhật Bản là một điểm nhắm tới để phát triển của
tổ chức tôn giáo này vì Nhật cũng lo sợ ảnh hưởng
của Bắc Triều Tiên với sự ủng hộ mạnh mẽ của
Nga và Trung quốc.

Các cặp từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào lễ cưới hàng loạt do Giáo
hội Thống nhất ở Hàn Quốc tổ chức. Hình: Ahjn Young-joon / AP
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Nếu tính luôn thời gian quyền thủ tướng 1
tháng, thì ông Kishi Nobusuke, ông ngoại cố thủ
tướng Abe có thời gian cầm quyền từ tháng 1.1957
đến tháng 7.1960. Giáo chủ Moon đã tạo quan hệ
với thủ tướng Kishi trong thời điểm này và đã
dựng một nhà thờ gần nhà của ông Kishi. Cũng dễ
hiểu là Nhật Bản lúc đó cần những thế lực để hòa
giải với Hàn quốc sau chiến tranh và các nguồn
tin tình báo Triều Tiên. Giáo hội ông Moon đáp
ứng được những điều kiện này.
Thế là Giáo hội thống Nhất Nhật Bản thành
hình với vị chủ tịch đầu tiên là Kuboki Osami, ông
cũng là chủ tịch Liên minh thắng Cộng Thế giới.
Kuboki cho rằng: Thắng cộng là sứ mệnh thiêng
liêng của những người theo đạo cơ đốc mới, thắt
chặt mối quan hệ với Hàn Quốc đồng thời rao
giảng một nước Nhật tươi đẹp.
Tuy nhiên, có rất nhiều rắc rối xảy ra giáo phái
này do việc ép buộc tín đồ đóng góp những khoản
rất lớn khiến gia đình họ sạt nghiệp; đề cao việc
tham gia đám cưới tập thể mà cô dâu và chú rể đều
do những lãnh đạo giáo phái chọn lựa. Năm 1992,
một ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản là Sakurada Junko đã
đồng ý lấy một người đàn ông do giáo phái tuyển
cho, qua một đám cưới tập thể 5.000 cặp; làm rùm
beng xứ Phù Tang một thời.
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Một “linh vật”, ví dụ như cuốn sách có chữ ký
của ông Moon được gợi ý tín đồ mua với giá 20
triệu Yen; Những “Tâm linh phẩm” như con dấu
ấn, vòng đá đeo, hay tượng hình được “làm phép”
bán với giá 3 triệu Yen. Các chức sắc giáo phái giải
thích rằng, Người Nhật phải mua những thứ này
để giải ác nghiệp mà Nhật Bản đã gây ra cho Đại
Hàn thời xâm chiếm.
Trước đây, một vài tổ chức chính trị người Việt
Nam ở hải ngoại cũng có sự liên hệ với giáo phái
để nhằm được sự hỗ trợ chống cộng, tuy nhiên
có lẽ bên giáo phái thấy các tổ chức này không
đủ thực lực, ngược lại các đảng phái cũng không
muốn dây dưa với tổ chức giáo phái kiểu lôi kéo
bắt vào đạo của họ nên chỉ dừng lại ở chỗ tham
gia vài lần đại hội liên minh chống cộng thế giới
rồi đường ai nấy đi.
Trở lại chuyện hung thủ ám sát ông Abe,
Yamagami cho biết hắn ta thù hận Giáo hội Thống
nhất do mẹ hắn gia nhập đạo vào năm 1998 và bà
đã buộc phải quyên góp rất nhiều dẫn đến chuyện
gia đình phá sản.
Bà ta bán mảnh đất tổ tiên để lại và ngôi nhà
nơi bà sống cùng 3 người con rồi đóng cho giáo
phái 100 triệu yên khiến gia đình lâm vào hoàn
cảnh bi đát.
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Dựng lại hiện trường vụ ám sát. Hình EPA

Ban đầu kế hoạch của Yamagami là ám sát
người vợ góa của Sun Myung Moon, hiện lãnh đạo
Giáo hội Thống nhất. Tuy nhiên vì không thể tiếp
cận nên chuyển đối tượng sang ông Abe vì cho
rằng Gia tộc ông Abe, điển hình là cố thủ tướng
Kishi Nobusuke, đã tạo điều kiện cho Nhà thờ
Thống nhất xâm nhập vào Nhật Bản. Hắn quyết
định giết ông Abe sau khi phát hiện trên trang
mạng của giáo hội hình ảnh Ông Abe gửi một
thông điệp video tới đại hội của Liên đoàn Hòa
bình Toàn cầu (UPF), một tổ chức phi chính phủ
liên quan đến Giáo hội thống nhất được thành lập
vào ngày 12 tháng 9 năm ngoái.
Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Giáo hội Thống
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nhất đã tổ chức một cuộc họp báo để phản ứng
về vụ ám sát Abe. Tanaka Tomihiro, người phát
ngôn giáo phái thừa nhận trước đây giáo phái đã
gặp vấn đề với những tín đồ của mình do những
vật phẩm tâm linh bị ép mua giá cao và những
khoản quyên góp lớn. Tuy nhiên từ năm 2009 đã
không có rắc rối nào giữa họ, khi giáo phái bắt đầu
chú trọng việc tuân thủ pháp luật.
Tuy nhiên, theo Mạng lưới luật sư quốc gia
chống lại việc buôn bán tâm linh thì các nạn
nhân đã bị lừa khoảng 300 triệu yên vào năm
2021. “Giáo hội Thống nhất nên xem xét nỗi đau
và bi kịch của gia đình các tín đồ của mình. Giáo
hội Thống nhất đã khiến nhiều tín đồ của nó bị
phá sản”.
Giáo phái này xâm nhập Nhật Bản 65 năm, do
đó có những liên hệ khá mật thiết với chính giới
Nhật Bản. Luật sư bảo vệ nạn nhân đã cáo buộc
các chính trị gia và lãnh đạo Nhật Bản không có
hành động kiểm soát những vi phạm của giáo phái
nói trên. Tuy nhiên qua cái chết của ông Abe, sẽ
có nhiều sự thay đổi và cái nhìn đối với giáo phái
này sẽ trở nên khắt khe hơn.

