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Pernjataan Gerakan Muda Aboru 

 

Dengan perantaran Pernjataan ini Gerakan Muda Aboru (GMA) hendak (satu kali ini) 
menjebut beberapa hal terus terang, supaja djangan ada salah paham tentangnja sekarang 
ini dan di kemudian hari. 
 

• Sedjak bulan Januari 2019 GMA setjara aktif membantu Perdjuangan RMS di Tanah 
Air. Pusat daripada Perdjuangan berdiam di negeri Aboru, pulau Haruku. GMA sudah 
dari mulanja berhubungan langsung dengan Pusat, jang pada waktu itu dipimpin oleh 
almarhum bpk. Yohan Teterissa. Antara GMA dan Pusat selalu ada hubungan kerdja 
sama jang erat dan konstruktif, berdasarkan saling mempertjajai dan kehormatan. 
GMA membantu Pusat di beberapa bidang, antara lain dalam hal keuangan, tetapi 
djuga setjara kebendaan dan kami tetap membantu djika perlu. 

• Sama seperti Pusat kami GMA tidak merupakan satu oknom, tetapi satu perhimpunan, 
dalam hal ini perhimpunan anak-anak Aboru jang rasa bangga. Meskipun GMA 
membantu Pusat di Aboru, karena mereka pasukan penggempur/ pelopor, namun 
bantuannja jang diberi buat Perdjuangan digunakan untuk seluruh Maluku. Aboru 
untuk Maluku! 

• GMA bebas dan – sama seperti leluhur dengan prauwnja – sendiri tentukan 
haluan/arah dan tetap menurutinja tanpa mengubahkannja. 

• GMA sendiri tetapkan tjara bagaimana, waktu mana dan dengan siapa akan bekerdja 
sama. GMA terluang untuk kerdja sama dengan siapa sadja, akan tetapi tentu harus 
ada saling pertjaja dan kehormatan dan kerdja sama jang rukun. 

• Untuk GMA Perdjuangan adalah satu hal-ihwal /perkara jang kudus. GMA dengan 
demikian tidak akan bekerdja untuk kepentingan atau diri sendiri, akan tetapi sedjati 
dalam perbuatan dan selalu mengutamakan kepentingan Perdjuangan. Seterimanja 
permintaan bantuan dari Pusat maka GMA akan mengerdjakan langsung untuk 
mengabulkannja. 

• GMA menekankan bahwa tidak akan peduli dengan hal-hal/oknom-oknom jang 
menoda djalan Perdjuangan dan jang terbabas daripada tudjuan, jaïtu Maluku jang 
merdeka.  

• Kami menghormati tiap kelompok, organisasi dan orang perseorangan jang dengan 
tulus ichlas memberi sumbangan jang konstruktif pada Perdjuangan. Djika mengikuti 
kami, kami akan melindungi. Djika djalan bersama kami bahu membahu berdjuang. 
Akan tetapi. Djika peleh djalan, kami akan mengindjak-indjak! 

 
Pada achirnja GMA berterimakasih atas segala bantuan dan kepertjajaan jang sudah kami 
terima sampai saat ini dari pelbagai sudut, kadang-kadang jang tidak disangka. Tanpa segala 
sesuatu ini GMA tidak mempunjai suatu dasar untuk kami dapat bekerdja. Karena 
Perdjuangan adalah suatu tanggung djawab jang kita bersama-sama harus memikulnja. 
 
Apa Datang Dari Muka, Djangan Unduré!  
 
MENA MURIA!  


