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Memperbincangkan Lagi Politik 

Praktisi Falun Gong dalam menentang penganiayaan, dalam melakukan klarifikasi 

fakta dengan menggunakan bentuk-bentuk manusia biasa, untuk secara khusus 

menghadapi pencorengan Falun Gong dengan cara berandal oleh PKT yang mana 

telah menyingkap secara nyata dan menyeluruh mengapa kekuasaan berandal PKT 

menganiaya Falun Gong, juga telah membuat orang-orang di dunia mengerti Falun 

Gong. Sekali orang-orang di dunia semua sudah mengerti keadaan yang sebenarnya, 

maka penganiayaan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Di tengah penganiayaan, 

cara-cara yang digunakan oleh berandal PKT serta tingkat kejahatan dari penganiayaan 

ini, akan membuat orang mengenali dengan jelas watak hakiki PKT. Oleh karena itu, 

untuk membuat rancu antara benar dan salah, PKT telah melontarkan lagi isu 

kebohongan bahwa praktisi Falun Gong “berpolitik”, untuk menyesatkan orang-orang 

yang pikirannya digiring oleh PKT namun masih menganggap dirinya mengerti, dengan 

demikian berkhayal untuk mempertahankan penganiayaan, menciptakan “dasar teori” 

bagi penganiayaan. Sesungguhnya “politik” dari umat manusia, bukan disediakan bagi 

penganiaya. Jika “politik” dapat menyingkap penganiayaan, “politik” dapat 

menghentikan penganiayaan, “politik” dapat membantu klarifikasi fakta, “politik” dapat 

menyelamatkan makhluk hidup, yang disebut “politik” itu punya manfaat yang 

sedemikian rupa, mengapa tidak dilakukan dengan senang hati? Kelihatan kuncinya 

terletak pada titik tolak orang Xiulian melakukan “politik” demi menghentikan 

penganiayaan, bukan demi kekuasaan manusia. Orang Xiulian tidak mendambakan 

kekuasaan manusia, sebaliknya, orang Xiulian justru melepaskan nafsu keinginan 

manusia yang terikat pada kekuasaan. Oleh karena itu di tengah klarifikasi fakta, bila 

masih ada orang yang menyampaikan perkataan yang tidak rasional ini, tidak dapat 

membedakan dengan jelas antara penganiayaan dan “politik”, pihak mana yang 

seharusnya dikecam, maka kemukakanlah perkataan saya tersebut di atas kepada dia. 

Pengikut Dafa di tengah klarifikasi fakta, sudah tahu betul betapa sulitnya 

menolong manusia, lagi pula pengikut Dafa menolong manusia di tengah dirinya sedang 

dianiaya. Kebudayaan partai yang diindoktrinasi oleh partai jahat PKT kepada 

orang-orang di dunia, terutama telah meracuni orang-orang Tionghoa, serta 

kebohongan terhadap Falun Gong yang diciptakan di tengah penganiayaan, membuat 

sebagian orang yang selalu menyetujui PKT, terutama mereka yang tahu akan 

penganiayaan, namun demi kepentingan pribadi telah mengkhianati hati nurani untuk 

PKT, semua ini telah membawa tahap berikutnya dari umat manusia memasuki 
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keadaan yang lebih tragis, bersamaan juga merupakan penyebab sulitnya pengikut 

Dafa menolong manusia. Sebagaimana pengikut Dafa berkewajiban menyelamatkan 

semua makhluk hidup pada masa sejarah yang krusial ini, maka lakukanlah sedapat 

mungkin. Yang benar-benar tidak dapat tertolong, itu juga merupakan pilihan dari 

manusia sendiri. Jika pada saat-saat media berbagai negara dibungkam oleh PKT 

dengan suatu kepentingan, pengikut Dafa mengelola media sendiri menentang 

penganiayaan dan menyelamatkan orang-orang di dunia, hal ini dianggap melakukan 

“politik”, maka gunakanlah “politik” ini dengan terbuka dan penuh martabat untuk 

menyingkap penganiayaan dan menyelamatkan makhluk hidup! 
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