
CARA PANDANG GENERASI MUDA PAPUA

Psikologi papua dari generasi ke gerasi yang belum di sembuhkan. Saya bertanya siapa yang salah
pemerintah pusat atau pemerintah daerah ataukah kelompoh orang atas namakan masyarakat
ataukah pribadi orang papua juga. Semua pertanyaan saya ini tentu pribadi, kelompok, negara tidak
bisa mengaku, karena gensi diri bahkan tidak mau di salahkan, kalau bisa untuk diri anda dan saya
harus benar inilah kecendurungan kita sebagai manusia.
Penomena sekarang setiap orang berkata saya harus jadi tuan di negeri saya, karena nenek moyang
saya lahir dan besar di tempat ini, sehingga saya pun tentu selesai sekolah kalau bisa saya tetap
bangun tempat ini menjadi baik, dari sudut padang saya sebetulnya kita egois dengan stemen dan
kalimat – kalimat seperti itu. Sesungguhnya kita menyadari bahwa kita semua adalah titipan di setiap
pulau di nusantara ini. Maka seharusnya di manapun kita berada berkaryalah dengan bagus kepada
semua orang di sekitar anda dan saya, dari sanalah kita di angkat oleh masyarakat dan menjadi
pemimpin buat mereka dan semua orang tanpa anda dan saya memandang suku, agama, ras dengan
demikian ini adalah wujud pemimpin. Hal ini yang kita belum dapat di persada ini.
Contoh estrim: Ular, anjing, singa, kelinci, ikan, ayam, burung, kuda, dalam beberapa peristiwa saya
jumpa begitu jinaknya mengikuti dan mendengar tuannyayang memeliharanya, bahkan membahwa
untuk ikut lomba seakan dunia mereka kata binatang itu saya bisa, saya hebat, bahkan yang kalah
dalam lombah mengakui kekalahan itu, lalu ikut tuannya kembali ke tempat tinggal mereka.
Dari dunia hewan saya bertanya memang sering kalih manusia hanya ada emosi dan ego yang sering
kali dominan mengalahkannya sekali pun anda dan saya datang dengan simbol agama,simbol negara
atau simbol sosial yang lain, kalau kesadaran bahwa semua orang sama di depan mata Tuhan, tentu
hukum, hak mereka juga perlu sama di perhatikan kalau kita sebagai pemimpin. Pemimpin bukan
bicara status sosial anda dan saya, jabatan dan posisi anda, dan saya tetapi pemimpin cenderung
berbicara kepada: homat, takut, sederhana, saling menghargai, sopan, bijaksana, hal – hal inilah
yang memampukan menjadi mimpin bagi dirinya, keluarga, kelompok, komunitas,lembaga, dan
negara.
Semua bisa di sembukan! Binatang yang mungkin di mata kita jahat, jelek, najis, dll, di tangan pribadi
– pribadi tertentu menjinakannya apa lagi anda dan saya jauh lebih indah di mata pencipta, apakah
tidak bisa di sembuhkan? Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Semua bisa di lakukan oleh manusia,
semuanya bisa apabila sudut pandang anda dan saya yang positif yang bisa memperbaikinya.
Ungkapan ini masihkah di setiap leader di negeri ini dari sabang sampai merauke.


