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Indonesië*
DE PU BH HBT Ifi&ER

1.
Het GÖ-PKI heeft door tussenkomst van
K. UTOMO van de "örup Veteran" aan Lt»-Kbl. SISWADI van
de A0RI de bijzonderheden doorgegeven over een grote
amofcke laf faire, waarbij een aantal prominente legerofficieren betrokken zijn. De affaire betreft de export van
producten, zoals rubber, en de import van goederen via
de havens IDandjung Priok, Palerabang en Makassar tot een
waarde van honderden miljoenen rupiahs. De officieren,
betrokken in de smokkelaffaire, zijn Eol. Ibnu SUfOTQ,
Iit.-Kol. SUKEJORO (Hoofd Inliohtingendienst leger),
Lt.-Kol. S. DAGHJAR (Commandant D ja kar ta), It.-Kbl. RIVAI
en Kapt. SUBARI.
In het rapport van het 00-PKI wordt
voorts definitief vermeld, dat de Marine, het Hoofd-Parket
en Premier DJIJANDA van de affaire af wisten, maar te ontsteld waren om maatregelen te namen.
Nadat DAOHJAH vernomen had, dat de
Prooureur-Greneraal en de Marine reeds van de smokkelaffaire op de hoogte waren, heeft hij zijn oollega^ aan
de Chef-Staf Leger en de PUI verraden.
Het ÖG-PKE heeft via tussenpersonen
eveneens de regering en het Parlement ingelicht.
2.
Wat wordt genoemd de wRed Drive1* (tegen
de communisten), was het onderwerp van een intensieve discussie op de VUe Plenaire fitting van het Cö-PKE, die in
november gehouden is. Volgens het OÖ-PKI omvat de schikking
die tussen de Indonesische Chef-S taf leger NASUZEON en zijn
Amerikaanse collega 2&YLOR, tijdens het bezoek van laatstgenoemde aan Indonesië, getroffen is een garantie van de
aijde van NASÜ5SÖN, dat hij de situatie in de hand zal houden en de PH-beweging zal onderdrukken. Het leger heeft
reeda 26 officieren naar Honolulu en 20 officieren naar
Ryu-Kyu gezonden voor een opleiding ter bestrijding van
het communisme.

Op de Plenaire Sitting van het GG-PKÏ
werd tevens het bestaan van een. overeenkomst gesignaleerd,
waarbij de Verenigde Staten hun technische en militaire
missie voor Indonesië zullen uitbreiden en daarin instructeurs zullen opnemen om Indonesische leger-officieren in
de bestrijding van het communisme te onderrichten»
3.
Het plan om Lt,~Kol. mgHTJDI tot
secretaris-generaal van de ÏKPIB te benoemen (FÏTPTJB =
ïfationaal Bevrijdingsfront van West-Irian) veroorzaakte
veel oppositie in PNÏ~ en PKE-kringen. De PNÏ stelde zich
in verbinding met officieren en eveneens met president
SUKARNÖ en leden van de Nationale Raad om de benoeming
tegen te houden, aangezien JgASHUDI minstens een PSIaanhanger asou aijn.
Ha het nodige onderzoek kreeg de Chef8taf Ifiger de indruk, dat er aanleiding bestond om aan de
beweringen van de PNI geloof te hechten, en hij stemde er
in toe, dat AöHMADI met de rang van Luitenant-Kolonel tot
se ore taris-generaal van de fNPÏB werd benoemd.
Alhoewel de PKI er zich van bewust is,
dat ook de benoeming van ACHMADI een gevaar voor de PKI
betekent, £ou J5ASHÜDT als seore taris-generaal van de
FHPIB nog ongunstiger voor de PKI zijn geweest.
4.
Reeds 2es maanden geleden is aan alle
Provooms in Indonesië opdracht gegeven om op behoedzame
wijze te/trachten de IBBRI (ïkatan Bintara dan Bawahan
Republik Indoneaia - Bond van Onderofficieren en Minderen)
in hun gebieden tot meer activiteit aan te sporen en ta
leiden, ütot heden is het nog niet gelufct om een centrale
organisatie van de IBBBI in het leven te roepen.
Opmerkingen; ad 1)Van Lt.-Kbl. SISWADI, hoofd van de
Inlichtingendienst luchtmacht, is
gemeld, dat hij PKI-sympathisant is
en met het OG-PKI in contact staat.
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ïndien deze affaire bekend gemaakt
werd, zon het gezag van het leger
ernstig aangetast kunnen worden.
DACHJAR, de oommandant van D Jakarta,
is PNl-er.
ad 3)

ACEMSDI heeft veel aanhang onder de v
ex-studenten. Hij is anti-PKI en van
hem is bekend» dat hij een vorm van
;
dictatuur voorstaat.

ad 4)

Be Chef-S taf Leger laat geen centraal
georganiseerde IBBR1 toa.

Begin deoember 1058.

