Aan dhr. J.G. Wattilete, RMS-Nederland.
Uw brief, die per e-mail verstuurd is door drs. W.V. Sopacua, heb ik op mijn adres in Californië, USA, op 3 maart
2016 ontvangen en de inhoud ervan is mij duidelijk. Met de meeste hoogachting voor u, wil ik graag enkele
belangrijke punten aan u voorleggen met betrekking tot de Delegatie van de Melanesische Speerpunt Groep
(MSG), maar voordat ik die naar voren breng, wil ik mijn verwondering uitspreken over de informatie, die ik
ontvangen heb, dat de RMS Nederland niet veel interesse zou hebben voor de MSG en zelfs beweert, dat de
MSG maar weinig invloed heeft, maar dat ik constateer, dat nu de belangstelling van de RMS Nederland voor de
MSG al behoorlijk groot is. Let wel, wat ik mij afvraag is waarom u zo plotseling van mening veranderd bent, maar
het maakt mij niets uit, want dat dit soort dingen gebeuren nu eenmaal.
Welnu, wat ik aan de orde wil stellen de volgende zaken:
1.
Als u zich met alle geweld RMS-Regering blijft noemen, en tegelijkertijd ook Staatshoofd, dan zal een
overeenstemming tussen RMS Nederland enerzijds en de RMS-FKM (als gemachtigde de fakto en de jure van de
voortzetting van de Staat en Regering van de RMS in het Vaderland de Zuid-Molukken op 25 april 1950 onder
leiding van Mr. Dr. R. S Soumokil) anderzijds, tot mislukken zijn gedoemd.
2.
Ik heb al aan Umar Santi gevraagd om aan u mijn voorstel over te brengen, dat u zo mogelijk een
ontmoeting heeft met mij in USA, Californië, om deze kwestie meer diepgaand, op basis van onderlinge
verwantschap te bespreken. Dat is logischer om een effectieve en betekenisvolle uitweg te zoeken in het belang
van de soevereiniteit van de RMS-staat in de ogen van de wereldgemeenschap.
3.
Ik denk, dat het al heel duidelijk is, wat door de geachte heren Jacob Rumbiak en Tomy Latupeirissa
naar voren is gebracht, namelijk dat de sleutel voor een oplossing van het probleem is een RMS-Regering, die
actie voert in het Vaderland, de Zuid-Molukken. Dit is een uiterst essentieel principe. Tussen haakjes: Tomy
Latupairissa is een strijder voor West Papua, maar hij is ook de contactpersoon/vertegenwoordiger van de RMSFKM-regering voor het gebied Australië en de Pacific.
4.
De bovenvermelde delegatie is “DE REGERINGSDELEGATIE VAN DE RMS-STAAT IN HET
VADERLAND, DE ZUID-MOLUKKEN VOOR DE MSG”, WAARVAN DE LEIDENDE SECTOR IS DE
TRANSITIEREGERING VAN DE RMS IN HET VADERLAND, DE ZUID-MOLUKKEN EN HAAR FRONT VOOR
DE SOEVEREINITEIT VAN MALUKU(FKM), AANGEVULD MET DE VERSCHILLENDE SECTOREN EN
ONDERDELEN VAN DE RMS-STAAT BUITEN DE ZUID-MOLUKKEN.
Gezien het geheel van mogelijkheden van betrokkenheid van de verschillende componenten van de RMS-STAAT
in de bedoelde delegatie, hoop ik echt dat geachte heer J.G. Wattilete mij in Californië in de USA kan ontmoeten
om met een koele hoofd en met gebruik van ieders talenten een strategie en gezamenlijk leiderschap samen te
stellen om zulk een Delegatie in het leven te roepen, die “EFFECTIEF EN NUTTIG” is voor de totstandkoming
van soevereiniteit van onze geliefde RMS van 25 april 1950.
Dit is waar ik in alle nederigheid op wacht. Ik spreek mijn dankbaarheid uit tegenover onze Goede God, en ook
mijn dank aan dhr. J.G. Wattilete voor zijn bereidheid om mijn aanbod te accepteren, en voor de openheid
tegenover en zijn begrip voor het toekomstige nageslacht, en als een en ander niet verwezenlijkt kan worden, dan
zou ik niet weten wat ik nog zou moeten zeggen, maar in elk geval zullen wij, de RMS-FKM, verder gaan op onze
weg , zonder af te wijken naar links of naar rechts.
Ambon, Hoofdstad van de RMS-Staat, USA, Californië, 4 maart 2016
Het Alfoerse volk
De glorieuze RMS-Staat
Het FKM, als zijnde de verwezenlijking van de RMS-Staat zelf.
De Transitieregering

Met hoogachting,

Dr. Alexander H. Manuputty, Uitvoerend Leider.

