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Memberantas Kejahatan 

Sudah sejak lama terus berlanjut, mata-mata berandalan partai garang PKC 

selalu tiada hentinya mengisukan apa yang disebut “informasi Falun Gong.” 

Sesungguhnya penyebaran Dafa semata-mata untuk manusia menjalani Xiulian, di 

tengah pengajaran Fa segalanya terbuka, tidak ada rahasia; sekalipun di dalam 

penganiayaan jahat yang irasional terhadap pengikut Dafa oleh partai garang, segala 

sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa di lingkup internasional dalam hal anti 

penganiayaan juga adalah terbuka, bahkan ada banyak hal ditulis menjadi artikel 

diutarakan sebagai pengalaman secara terbuka di situs web Minghui.net 

Sesungguhnya kegiatan mata-mata berandalan dari partai jahat itu, di satu sisi karena 

mereka tahu penganiayaan tidak beralasan, dalam hati merasa takut, maka berlagak 

unjuk kekuatan; di sisi lain adalah melakukan saling penipuan di intern PKC, 

mengarang informasi palsu, untuk menciptakan alasan penganiayaan bagi orang-orang 

tertentu yang sulit melepaskan tanggung jawab karena menganiaya Falun Gong. 

Namun orang-orang yang tidak punya pikiran, tidak membedakan baik dan jahat, 

terutama di bawah indoktrinasi kebudayaan partai jahat, segalanya yang menyangkut 

bajik dan jahat, baik dan buruk, patut dan tidak patut, dinilainya dengan menggunakan 

kriteria pemahaman dan logika partai jahat yang bukan bersifat orang normal, sehingga 

dengan amat mudah diperalat oleh partai garang, sepenuhnya telah menjadi alat 

berandal dari partai garang, bersamaan itu orang-orang tersebut benar-benar telah 

berbuat dosa yang sebesar langit dalam penganiayaan terhadap pengikut Dafa ini, 

dosanya sudah tak terampuni. 

Sesungguhnya selama sekian tahun saya mengajarkan Dafa menyelamatkan 

makhluk hidup seyogianya termasuk orang dari segala lapisan masyarakat dan segala 

profesi, tidak ada perbedaan terhadap manusia. Di dalam penyelamatan Dafa, semua 

makhluk hidup sama derajat, di antaranya juga termasuk orang yang berprofesi sangat 

buruk sebagai mata-mata ini. Dalam karya seni dan sastra, orang yang berprofesi 

demikian dilukiskan sebagai pahlawan, itu adalah kebutuhan politik, itu adalah 

kebutuhan nasionalisme, itu adalah kebutuhan bagi kekuasaan, itu adalah pahlawan 

sebutan manusia. Orang-orang tersebut dalam pandangan Dewa adalah orang yang 

paling hina dan berdosa, adalah pendusta, adalah perusak moralitas umat manusia, 

penampilan wataknya adalah keji dan tak tahu malu, perbuatannya berdosa. Bagi 

petugas pada umumnya yang membongkar kasus kriminal di masing-masing tempat 

tentu dibedakan, tetapi jangan lupa, persoalan manusia juga diatur oleh Dewa, biarpun 

perwujudannya baik atau buruk menurut anggapan manusia. Karena manusia memiliki 

karma, maka akan ada pembalasan karma yang bergilir dalam reinkarnasi. Sesuatu 

yang Dewa tidak suruh lakukan, walaupun manusia menganggapnya baik atau buruk, 

siapa pun juga tidak mampu melakukan. Sesuatu yang Dewa suruh lakukan, 

perwujudannya adalah perbuatan manusia yang sekadar merupakan bagian dari 

pembalasan yang berlaku. 

Dalam pengajaran Fa sekian tahun, memang betul ada sebagian orang yang 

berprofesi demikian, tak peduli apa tujuan mereka datang belajar, setelah mengenal 
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Dafa, telah menjadi pengikut Dafa yang sejati. Untuk hal tersebut saya terus saja 

memberi kesempatan kepada orang semacam ini, karena di antara orang-orang 

tersebut memang betul ada sebagian yang bakat dasarnya cukup bagus, pada masa-

masa kehidupan sebelumnya dalam reinkarnasi makhluk hidup, semua adalah orang 

yang sangat baik, ada pula merupakan kehidupan yang turun dari kalangan atas, maka 

saya tidak boleh hanya melihat mereka pada masa hidup ini adalah mata-mata lalu 

tidak menyelamatkannya. Jiwa adalah berharga, proses dari jiwa itu adalah berharga, 

maka saya terus saja sedang menanti sekiranya mereka dapat sadar kembali, 

walaupun pengikut Dafa masih sedang mengalami penganiayaan dari orang-orang 

tersebut. Demi menolong mereka, saya masih menyuruh pengikut Dafa mengklarifikasi 

fakta kepada mereka di tengah keadaan dianiaya. Orang jahat bukan saja tidak mau 

mendengar, karmanya malah makin lama makin besar, besarnya hingga sudah tidak 

mungkin diselamatkan lagi. Lagi pula dewasa ini gangguan mata-mata telah menjadi 

situasi yang menganiaya pengikut Dafa, ini mutlak tidak diperbolehkan. Pengaturan 

kekuatan lama yang menggunakan mata-mata berandalan menghadapi Xiulian 

pengikut Dafa, mutlak tak dapat diakui. Antara Xiulian dan mata-mata berandalan yang 

paling hina dari manusia, tidak ada hubungan keniscayaan apa pun dalam hal Xiulian. 

Maka saya tidak lagi mengakui hal-hal semacam ini, masa mendatang dari umat 

manusia juga tidak akan ada lembaga profesi khusus semacam ini, dan orang yang 

berprofesi hina semacam ini dalam jumlah besar. 

Mulai saat sekarang, saya dan semua Dewa mencabut secara total prospek 

profesi manusia semacam ini, mencabut berkah kehidupan semua mata-mata 

berandalan yang diciptakan oleh partai garang PKC setelah “20 Juli” tahun ‘99, 

menghendaki mereka menempuh tuntas kehidupan yang amat singkat dalam 

penebusan dosa yang dibuatnya sendiri. Khususnya kepada semua orang yang terlibat 

dan merencanakan peristiwa Atlanta, berkah kehidupan mereka akan seluruhnya 

dicabut, mulai sekarang mereka akan menjalani hidup yang lebih menderita daripada 

mati di dalam pembayaran karma buruk, dan juga dengan sangat cepat akan 

meninggal satu-persatu lalu masuk neraka. Seluruh mata-mata PKC di dalam maupun 

di luar daratan, jika tidak insyaf dan memperbaiki diri, juga akan menghadapi akibat 

yang sama. Saya sedang menyelamatkan semua makhluk hidup, mereka yang tidak 

ingin memiliki masa depan, juga tidak boleh membiarkan mereka menghancurkan 

kesempatan makhluk hidup untuk memperoleh penyelamatan. 

Mereka yang masih menganiaya pengikut Dafa, saya harap kalian benar-benar 

memahami sejenak apa itu Falun Gong, mengapa partai garang menganiaya pengikut 

Dafa, bahkan lebih mengharapkan kalian mempunyai masa depan yang baik. 
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