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Den 21 februari attackerades den indonesiska arméns 
gränspostering i Tingginambut, Puncak Jaya av en o-
identifierad beväpnad grupp. I attacken dödades två 
människor, infanterisoldat Letnan Reza och en soldat ur 
bataljonen 753. Ungefär en timme senare ägde en lik-
nande attack rum, då en grupp soldater som var på väg 
till Sinaks flygplats överraskande anfölls. Sex soldater 
och fyra civila dödades. Inga offer rapporterades bland 
dem som låg bakom attacken. 

För att evakuera de döda soldaterna skickades en he-
likopter till platsen, men evakueringen kunde inte ge-
nomföras på grund av beskjutning. Pilotens hand träf-
fades av en kula under attacken. 

På grund av detta höll Indonesiens president Susilo 
Bambang Yudhoyono ett möte med sina generaler och 
rådgivare. Resultatet av mötet är hemligt, men man kan 
anta att det handlade om att eliminera de fientliga be-
väpnade grupperna. 

I rapporteringen om händelsen använder Indonesiens 
regim och dess medier inte begreppen Tepenal eller 
TPN-OPM, den väpnade enheten av befrielserörelsen 
OPM som attackerade. I stället används begreppet 
”oidentifierade beväpnade civila personer”. Förmod-
ligen innebär användningen av begreppet en slags pro-
paganda från regimen för att tona ner TPN-OPM:s kapa-
citet att utföra militära operationer. Det var två grupper 
som anföll. Gruppen Goliat Tabuni attackerade Ting-

ginambut i distriktet Puncak Jaya medan Murabs grupp 
anföll TNI-soldater i Sinak i distriktet Puncak. Folket i 
Papua vet att både Goliat Tabuni och Murab är ledande 
figurer inom OPM:s militära styrka Tepenal (Tentara 
Pembebasan National – Nationella frihetsarmén). Den 
kallas också TPN-OPM. 

Enligt general Tito Kurnavian, Indonesiens polischef 
i Papua, som citeras av landets nyhetsbyrå Antara, är det 
på grund av terrängen i området svårt att undersöka vem 
som låg bakom de väpnade attackerna. 

Ingen kapitulation 

Den engelskspråkiga tidningen Jakarta Globe hade den 
28 februari rubriken ”Papua Liberation Army Leader 
Pledges No Surrender”. Enligt Goliat Tabuni, ledaren 
för Tepenal, är organisationen varken intresserad av 
pengar eller makt. Det är en befrielsekamp för att Papua 
ska bli oberoende. ”Vi vill bli fullständigt oberoende”, 
bekräftade TPN-OPM:s generalsekreterare Anton Lego 
Obet Tabuni i ett telefonsamtal med tidningen Suara 

Pembaruan. Han sade också:”Vi vet [att vi är jagade]. 
Vi vill inte ge upp och vi kommer inte ge efter utan 
fortsätta vår kamp för oberoende. Detta är allvarligt.” 
Det spekuleras huruvida polisgeneral Tito Karniavans 
uttalande om att attackerna som dödade åtta soldater har 
något samband med regionalval som ska hållas. Anton 
förnekar hans påstående. 
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