
WASHINGTON(IM) 
- Amerika Serikat (AS), me-
nyatakan pertemuan tatap muka 
dengan Taliban di Doha berlang-
sung jujur dan profesional. Itu 
merupakan pertemuan pertama 
para pejabat kedua pihak sejak 
kelompok garis keras tersebut 
merebut kekuasaan di Afghani-
stan pada Agustus lalu.

Sebuah pernyataan De-
partemen Luar Negeri AS men-
gatakan delegasi Washington 
dalam pembicaraan akhir pekan 
di Doha, Qatar, berfokus pada 
masalah keamanan, terorisme 
serta evakuasi yang aman bagi 
warga AS, warga negara asing 

lainnya dan warga Afghanistan.
Selain itu, kedua pihak juga 

membahas masalah hak asasi ma-
nusia, termasuk partisipasi perem-
puan di semua aspek masyarakat 
Afghanistan.  AS dan Taliban lebih 
lanjut membahas bantuan kema-
nusiaan Amerika kepada rakyat 
Afghanistan.

“Diskusi itu jujur dan profe-
sional dengan delegasi AS yang 
menegaskan kembali bahwa Tali-
ban akan dinilai atas tindakannya, 
bukan hanya kata-katanya,” bu-
nyi pernyataan Departemen Luar 
Negeri AS seperti dikutip Reuters, 
Senin (11/10).

Pada hari Sabtu pekan lalu, 

seorang pelaksana tugas (Plt) 
menteri luar negeri Afghanistan 
mengatakan kepada Al Jazeera 
bahwa perwakilan Taliban me-
minta Amerika Serikat untuk 
mencabut pembekuan aset bank 
sentral Afghanistan.

Pejabat pemerintahan Joe 
Biden mengatakan kepada Reuters 
bahwa delegasi AS akan menekan 
Taliban untuk membebaskan war-
ga AS yang diculik, Mark Frerichs. 
Prioritas utama lainnya adalah 
mempertahankan komitmen Tali-
ban untuk tidak membiarkan Af-
ghanistan kembali menjadi sarang 
al-Qaeda atau ekstremis lainnya.

Taliban kembali mengambil 

duduk tetap yang sah yang ingin 
meninggalkan Afghanistan dan 
ada ribuan warga Afghanistan 
sekutu AS yang menghadapi 
risiko penganiayaan Taliban 
masih di negara itu.

Washington dan negara-
negara Barat lainnya sedang 
bergulat dengan pilihan su-
lit karena krisis kemanusiaan 
yang parah tampak besar di 
Afghanistan. Mereka mencoba 
mencari cara untuk terlibat den-
gan Taliban tanpa memberikan 
kelompok itu legitimasi yang 
dicarinya, sambil memastikan 
bantuan kemanusiaan mengalir 
ke negara itu.  ans

alih kekuasaan di Afghanistan 20 
tahun setelah mereka digulingkan 
dalam invasi pimpinan AS karena 
menolak menyerahkan pemimpin 
al-Qaeda Osama bin Laden me-
nyusul serangan 11 September 
2001 di Amerika Serikat.

Para pejabat mengatakan 
pertemuan itu merupakan kelan-
jutan dari “keterlibatan pragma-
tis” dengan Taliban dan bukan 
tentang memberikan pengakuan 
atau memberikan legitimasi kepa-
da kelompok itu, yang menguasai 
Afghanistan pada Agustus lalu.

Para pejabat AS mengatakan 
mereka berhubungan dengan 
lusinan orang Amerika dan pen-

AS: Tatap Muka Pertama dengan Taliban Jujur dan Profesional

PYONGYANG(IM)- 
Kim Jong-un , pemimpin 
Korea Utara (Korut) memper-
ingatkan para pejabatnya untuk 
tidak menuntut perlakuan 
istimewa dari rakyat karena 
kondisi ekonomi sedang sur-
am. Sebaliknya, dia mendesak 
para pejabat membantu me-

ningkatkan kehidupan rayat.
Peringatan pemimpin 

muda Pyongyang itu, sep-
erti diberitakan KCNA, Senin 
(11/10), disampaikan dalam 
pidatonya pada perayaan ulang 
tahun ke-76 Partai Buruh Ko-
rea pada hari Minggu.

“Negara ini menghadapi 
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SRINAGAR (IM)- Pe-
merintah India telah menahan se-
dikitnya 500 orang dalam tindakan 
keras di Kashmir yang dikuasai 
negara itu, Minggu  (10/10). Pen-
angkapan tersebut menyusul se-
rangkaian dugaan serangan militan 
dan pembunuhan yang ditargetkan 
di wilayah yang disengketakan. Para 
pejabat mengatakan telah menahan 
dalam tiga hari terakhir lebih dari 
500 orang di Lembah Kashmir un-
tuk diinterogasi. Mayoritas tahanan 
dari kota utama Srinagar.

Polisi mengatakan milisi yang 
tergabung dalam Front Perlawanan 
(TRF). Kelompok pemberontak itu 
telah menembak dan membunuh 
tujuh orang sejak pekan lalu, me-
ningkatkan jumlah korban tewas 
dari serangan semacam itu tahun 
ini menjadi 28 orang. Sementara 
21 korban yang terbunuh adalah 
Muslim, tujuh di antaranya adalah 
komunitas minoritas Hindu dan 
Sikh. Perwira tinggi polisi di wilayah 
itu Dilbag Singh menggambarkan 
pembunuhan itu sebagai konspirasi 

untuk menciptakan teror dan kere-
takan komunal.

Para penyerang secara fatal 
menembak tiga orang Hindu 
dan seorang Sikh di kota utama 
Srinagar pekan ini. Polisi setempat 
menyalahkan serentetan pem-
bunuhan pada milisi yang berper-
ang melawan pemerintahan India 
di wilayah itu selama beberapa 
dekade. TRF sebelumnya dalam 
sebuah pernyataan di media sosial 
mengklaim menargetkan individu 
yang bekerja untuk otoritas India 
dan tidak memilih target berdasar-
kan keyakinan. Pernyataan ke-
lompok pemberontak tidak dapat 
diverifi kasi secara independen.

Pejabat India mengatakan TRF 
adalah front lokal untuk kelompok 
milisi Lashkar-e-Taiba yang berbasis 
di Pakistan. Kelompok ini dibentuk 
setelah India pada 2019 melucuti 
wilayah status semi-otonomnya, 
menghapus status kenegaraannya, 
dan melakukan penguncian keaman-
an dan komunikasi besar-besaran 
selama berbulan-bulan.

Pembunuhan minggu lalu ini 
tampaknya memicu ketakutan yang 
meluas di kalangan komunitas mi-
noritas, dengan banyak keluarga 
Hindu memilih untuk meninggalkan 
wilayah mayoritas Muslim di Lem-
bah Kashmir. Mereka yang tewas 
termasuk seorang ahli kimia Hindu 
Kashmir terkemuka, dua guru sekolah 
agama Hindu dan Sikh, dan seorang 
pedagang makanan jalanan Hindu 
dari negara bagian Bihar, India timur. 

Menurut polisi, mereka yang 
ditahan dalam tindakan keras beri-
kutnya termasuk anggota kelompok 
agama, aktivis anti-India, dan pe-
kerja di luar negeri atau istilah yang 
digunakan pihak berwenang India 
untuk simpatisan dan kolaborator 
milisi. Wilayah Himalaya Kashmir 
dibagi antara India dan Pakistan. 
Kedua kekuatan musuh bebuyutan 
bersenjata nuklir ini mengklaimnya 
secara keseluruhan. Pemberontak di 
bagian Kashmir yang dikuasai India 
telah memerangi pemerintahan New 
Delhi sejak 1989. Sebagian besar 
Muslim Kashmir mendukung tujuan 
pemberontak untuk menyatukan 
wilayah itu, baik di bawah pemerin-
tahan Pakistan atau sebagai negara 
merdeka.  tom

India Tangkap Ratusan Orang 
Terlibat Kerusuhan di Kashmir

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un 
memperingatkan para pejabatnya un-
tuk tidak menuntut perlakuan istimewa 
dari rakyat di saat kondisi ekonomi 
sedang suram.

Kim Jong-un Peringatkan Pejabat Korut 
Tak Tuntut Perlakuan Istimewa dari Rakyat

dilihat Reuters mengatakann 
situasi kemanusiaan yang mem-
buruk di Korea Utara dapat 
berubah menjadi krisis.

Pada Kamis pekan lalu, 
Departemen Luar Negeri 
Amerika Serikat (AS) menuduh 
pemerintah Kim Jong-un ber-
tanggung jawab atas situasi 
kemanusiaan di negara itu.

“Rezim terus mengeksploi-
tasi warganya sendiri, melang-
gar hak asasi mereka, untuk 
mengalihkan sumber daya dari 
rakyat negara itu untuk mem-
bangun (senjata pemusnah 
massal) dan program rudal bal-
istik yang melanggar hukum,” 
kata juru bicara departemen 
tersebut, Ned Price.  gul

atau menyebabkan masalah bagi 
rakyat,” imbuh Kim Jong-un.

Perayaan ulang tahun par-
tai berkuasa itu dimeriahkan 
dengan pertunjukan seni, gala, 
dan kembang api. Namun 
tidak ada parade militer besar-
besaran yang biasanya digelar.

Ekonomi Korea Utara telah 
terpukul oleh sanksi internasi-
onal selama bertahun-tahun atas 
program nuklir dan senjatanya, 
dan hujan lebat serta banjir yang 
juga memakan korban jiwa.

Risiko kelaparan paling rent-
an di negara itu setelah mener-
apkan isolasi yang dipaksakan 
sendiri selama pandemi Co-
vid-19. Penyelidik hak asasi ma-
nusia PBB dalam laporan yang 
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MUSIM GUGUR DI MOSKOW - RUSIA
Seorang wanita muda berjalan mengenakan topi 
yang terbuat dari daun selama cuaca musim gugur 
yang cerah di Moskow, Rusia, Minggu (10/10). 

tugas besar untuk menye-
suaikan dan mengembangkan 
ekonomi dan mencapai tu-
juan ekonomi yang ditetapkan 
dalam pertemuan partai dan 
pemerintah baru-baru ini,” 
kata Kim Jong-un.

“Satu-satunya cara untuk 
secara dinamis mendorong 
pekerjaan penting yang belum 
pernah terjadi sebelumnya 
meskipun situasinya suram 
adalah agar seluruh [anggota] 
partai bersatu,” ujarnya.

“Pejabat seharusnya tidak 
menginginkan hak istimewa 
dan perlakuan istimewa, dan 
harus selalu mempertimbang-
kan apakah pekerjaan mereka 
melanggar kepentingan rakyat 

PERINGATAN PEMBUNUHAN ENAM JUTA ORANG YAHUDI OLEH NAZI 
Kanselir Jerman Angela Merkel meletakkan karangan bunga selama upacara memperingati enam juta orang Yahudi yang dibunuh 
oleh Nazi dalam Holocaust, di Hall of Remembrance di Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center di Yerusalem selama 
kunjungan kenegaraan pada Minggu (10/10). 

IDN/ANTARA

UNJUK RASA AKTIVIS IKLIM GREENPEACE DI LONDON
Aktivis iklim Greenpeace berpartipasi dalam protes di luar Downing 
Street di samping patung mirip Perdana Menteri Britain Boris Johnson 
yang ternodai minyak di London, Britain, Senin (11/10). 

IDN/ANTARA

Taliban Ingin Pengakuan dari AS

Usai Kalah dari Oposisi, Presiden Republik Ceko 
Milos Zeman Dilarikan ke RS

PRAHA(IM)-Presiden Ceko 
Milos Zeman dilarikan ke rumah 
sakit setelah partainya yang mendu-
kung Perdana Menteri Andrej Babis 
mengalami kekalahan mengejutkan 
dalam pemilihan umum. Partai 
populis Babis, Action for Di-
satisfied Citizens (ANO 2011) 
menempati posisi kedua dalam 
pemungutan suara akhir pekan ini, 
di belakang aliansi kanan-tengah 
Spolu (Bersama).

Zeman telah berulang kali ber-
janji untuk mengerahkan segala upaya 
agar dapat mempertahankan Babis 
sebagai perdana menteri. Zeman 
dibawa ke rumah sakit beberapa 
menit setelah bertemu dengan Babis 
untuk membicarakan hasil pemilu. 
Kepala rumah sakit militer pusat Pra-
ha, Miroslav Zavoral, mengatakan, 
Zeman dirawat karena komplikasi 
yang menyertai penyakit kronis. Saat 
ini presiden sedang dirawat di unit 
perawatan intensif.  

Media Ceko menerbitkan reka-
man video, Zeman tampak tidak 
sadarkan diri. Pengawal Zeman 
memegangi kepalanya, semen-
tara istri dan putri presiden ikut 
mendampingi. Sebelumnya beredar 

spekulasi tentang kesehatan Ze-
man yang telah menginjak usia 77 
tahun, dan merupakan perokok 
berat. Menjelang pemilu, dia meng-
gunakan kursi roda dan menderita 
neuropati, serta diabetes tipe 2.

Para kritikus mempertan-
yakan apakah Zeman mampu 
melaksanakan tugas konstitusional 
pascapemilu. Terlebih, Zeman sem-
pat dirawat di rumah sakit selama 
delapan hari pada September lalu. 
Kondisi presiden memiliki penga-
ruh besar pada kelangsungan hidup 
politik Babis. Babis adalah seorang 
mantan oligarki miliarder. Perusa-
haannya, Agrofert, mengendalikan 
sebagian besar ekonomi Ceko.

Para analis percaya, Babis 
dapat memanfaatkan periode an-
tarpemerintahan, dengan berusaha 
untuk mempertahankan kekuasaan. 
Seorang ilmuwan politik dan direk-
tur Universitas New York di Praha 
,Jiri Pehe, mengatakan, bahwa Re-
publik Ceko dapat jatuh ke dalam 
krisis politik.  “Kelompok oposisi 
telah membentuk pakta persatuan, 
jadi Babis membutuhkan dukungan 
presiden dan memintanya untuk 
mulai berbicara tentang pemerin-

tahan baru. Tampaknya presiden 
mungkin tidak dapat melakukan 
itu untuk beberapa waktu atau 
selamanya,” ujar Pehe, dilansir The 
Guardian, Senin (11/10).

Menurut Pehe, secara konsti-
tusional situasi politik Ceko akan 
menjadi sangat rumit, jika presiden 
tidak dapat bertindak memben-
tuk pemerintahan pascapemilu. 
Jika situasi terus berlarut, parle-
men harus turun tangan dan 
menyatakan presiden tidak layak 
untuk melakukan tugasnya. “Ini 
bisa menjadi krisis konstitusional.  
Sangat tidak bertanggung jawab apa-
bila orang-orang di sekitar Zeman 
tidak memberi tahu parlemen bahwa 
dia sakit dan harus menangguhkan 
tugasnya, atau mereka berbicara 
kepada presiden untuk turun tahta 
atau mengundurkan diri,” kata Pehe.

Petr Fiala, yang merupakan 
pemimpin Spolu dan mantan 
profesor ilmu politik, secara 
luas dipandang sebagai favorit 
untuk menggantikan Babis se-
bagai perdana menteri.  Fiala, 
seorang politisi kanan-tengah 
yang berkampanye menentang 
populisme Babis.  tom

DOHA(IM)- Delegasi 
Taliban dan Amerika Serikat 
(AS) telah mengadakan pem-
bicaraan secara jujur dan profe-
sional di ibu kota Qatar, Doha. 

Menurut seorang peja-
bat AS, pembicaraan yang 
berlangsung selama dua hari 
itu, berfokus pada masalah 
keamanan dan terorisme, ter-
masuk hak-hak perempuan dan 
anak perempuan.

“Diskusi itu jujur dan pro-
fesional, delegasi AS yang men-
egaskan kembali bahwa Taliban 
akan diadili atas tindakannya, 
bukan hanya kata-katanya,” ujar 
juru bicara Departemen Luar 
Negeri AS Ned Price, dilansir 
Aljazirah, Senin (11/10).

Price mengatakan, delegasi 
AS fokus pada masalah ke-
amanan dan terorisme, termasuk 
perjalanan yang aman bagi warga 
AS, warga negara asing lain, dan 
mitra Afghanistan. Taliban dan 
AS juga membicarakan hak asasi 
manusia, termasuk partisipasi 
perempuan dan anak perempuan 
dalam semua aspek masyarakat 
Afghanistan. “Kedua belah pihak 
juga membahas pemberian ban-
tuan kemanusiaan dari Amerika 
Serikat kepada rakyat Afghani-
stan,” kata Price.

Aljazirah melaporkan, del-
egasi Afghanistan menggam-
barkan pembicaraan dengan 
AS berlangsung positif. Taliban 
berharap pembicaraan ini dapat 
membuka jalan bagi pengakuan 
pemerintah Afghanistan oleh AS 
dan masyarakat internasional.

Dalam pembicaraan terse-
but, delegasi Afghanistan yang 
dipimpin Menteri Luar Negeri 
Afghanistan, Mullah Amir 
Khan Muttaqi,  meminta AS 
mengakhiri sanksi ekonomi 

ALGIERS(IM)- Presiden 
Aljazair Abdelmadjid Tebboune 
pada Senin (11/10) menun-
tut “penghormatan total” dari 
Prancis. Tuntutan ini disuarakan 
menyusul pertikaian soal pem-
batasan visa dan komentar kritis 
dari Paris yang pernah menjajah 
negara Afrika Utara tersebut.

Akhir pekan lalu Aljazair 
menarik duta besarnya dari Paris 
dan melarang pesawat militer 
Prancis dari wilayah udaranya. 
Sebelumnya, pesawat-pesawat mi-
liter Prancis leluasa menggunakan 
wilayah udara negara Afrika Utara 
itu untuk memerangi kelompok 
jihadis di wilayah Sahel.

Keributan diplomatik pecah 
terkait penerbitan visa dan diikuti 
oleh laporan media bahwa Pres-
iden Prancis Emmanuel Macron 
telah memberi tahu keturunan 
perang kemerdekaan Aljazair 
1954-1962 bahwa Aljazair diper-
intah oleh sistem politik-militer 
yang telah benar-benar ditulis 
ulang sejarahnya.

Kantor kepresidenan Al-
jazair menanggapi dengan men-
gatakan komentar itu, yang ti-
dak disangkal, adalah “campur 
tangan” terhadap urusan dalam 
negeri negara itu. Pada hari 
Minggu (10/10), Tebboune 
berbicara di depan umum untuk 
pertama kalinya tentang perselisi-
han dengan Prancis, menuntut 
“penghormatan total” dari bekas 
kekuatan kolonial.

“Kembalinya duta besar Al-
jazair ke Prancis bergantung pada 
penghormatan total terhadap 
negara Aljazair,” kata Tebboune 
kepada media lokal, seperti diku-
tip AFP, Senin (11/10).

“Kami lupa bahwa (Al-
jazair) pernah menjadi jajahan 
Prancis. Sejarah tidak boleh 

dipalsukan,” ujarnya.
“Kami tidak bisa bertindak 

seolah-olah tidak terjadi apa-
apa,” kata Tebboune tentang 
sejarah Aljazair dan masa lalu 
kolonial Prancis-nya.

Pernyataan Macron pekan 
lalu kepada harian Prancis, Le 
Monde, secara luas dikutip oleh 
media Aljazair, yang menge-
camnya sebagai “cercaan”.

Presiden Prancis dilaporkan 
mengkritik apa yang disebutnya 
“sejarah resmi” yang ditulis 
Aljazair untuk dirinya sendiri, 
dengan mengatakan itu tidak 
didasarkan pada kebenaran. Dan 
dia menggambarkan Tebboune 
sebagai pemimpin yang terjebak 
dalam sistem yang sangat sulit.

Macron juga mengatakan 
bahwa keputusan Prancis untuk 
memangkas jumlah visa yang 
diberikan kepada warga Aljazair, 
Maroko, dan Tunisia tidak akan 
berdampak pada pelajar atau to-
koh bisnis. Pada hari Selasa, Ma-
cron mengatakan dia berharap 
ketegangan dengan Aljazair akan 
mereda. “Harapan saya adalah 
untuk menenangkan diri karena 
saya pikir lebih baik berbicara dan 
membuat kemajuan,” katanya 
kepada penyiar France Inter.

Dia juga mengatakan bah-
wa hubungan dengan Teb-
boune “benar-benar ramah”.

Aljazair pernah memanggil 
pulang duta besarnya dari Pran-
cis, rumah bagi komunitas ketu-
runan Aljazair yang sangat besar. 
Itu terjadi pada Mei 2020 setelah 
media publik Prancis menyiarkan 
fi lm dokumenter tentang gerakan 
protes pro-demokrasi Hirak 
yang telah memaksa pendahulu 
veteran Tebboune, Abdelaziz 
Boutefl ika, lengser dari kekua-
saan tahun sebelumnya.  gul

Aljazair Tuntut Penghormatan 
Total dari Prancis

IDN/ANTARA

DES MOINES (IM)- 
Mantan presiden Amerika 
Serikat (AS) Donald Trump 
menyampaikan pendapatnya 
tentang kondisi negara yang 
dianggapnya menurun. Ia men-
egaskan,  AS harus diselamat-
kan dari berbagai ancaman 
dalam pemerintahan yang saat 
ini dipimpin Presiden Joe Biden. 

Menurut Trump, berbagai 
ancaman yang dihadapi Pemerintah 
AS saat ini adalah seperti kedatan-
gan imigran ilegal di perbatasan, 
hingga China yang mengambil 
pekerjaan negara adidaya itu. Ia 
juga menyebut, ada upaya dari 
Partai Demokrat untuk mendo-
rong rancangan undang-undang 
(RUU) tentang anggaran belanja 
dan kebijakan lainnya yang diyakini 
didorong oleh kaum sosialis.

“Partai Republik harus tetap 
kuat, berjuang, membawa negara 
kita kembali,” ujar Trump, dilansir 
Sputnik, Senin (11/10).

Kenaikan plafon utang 

sementara AS yang disepakati 
awal pekan menjadi hal yang 
disorot Trump. Pada Kamis 
(7/10) lalu, Senat memilih un-
tuk sementara menaikkan pagu 
utang sebesar 480 miliar dolar 
AS, yang akan memungkinkan 
pemerintah membayar tagihan-
nya hingga 3 Desember.

Afghanistan adalah masalah 
lain yang dibahas Trump. Ia me-
nyalahkan pemerintahan Biden 
karena meninggalkan peralatan 
militer AS serta adanya 13 ten-
tara AS tewas dalam serangan 
pada akhir Agustus di bandara 
Ibu Kota Kabul di negara Asia 
Selatan itu.

Peralatan militer AS sep-
erti helikopter  Black Hawk yang 
terkenal saai ini masih terting-
gal di Afghanistan dan ham-
pir dipastikan jatuh ke tangan 
Taliban. Trump menyimpulkan 
bahwa penarikan dari Afghani-
stan adalah penghinaan terburuk 
dalam sejarah AS.  tom

Trump Sebut Banyak Ancaman 
dalam Pemerintahan AS Saat Ini

dan mencairkan aset senilai 10 
miliar dolar AS.

Taliban mengatakan, mer-
eka perlu membayar pegawai 
pemerintah dan memberikan 
layanan kepada warga Afghani-
stan. Namun AS maupun Tali-
ban tidak mengatakan apakah 
ada kesepakatan yang dicapai 
selama pembicaraan.

Taliban mengambil kem-
bali kekuasaan di Afghanistan 
pada 15 Agustus, setelah ham-
pir 20 tahun mereka diguling-
kan dalam invasi pimpinan AS. 
Ketika itu, Taliban digulingkan 
karena menolak menyerahkan 
pemimpin Alqaidah Usmah bin 
Laden, menyusul serangan 11 
September 2001 di AS.

Dalam pembicaraan terse-
but, para pejabat AS men-
gatakan, AS meminta Taliban 
membebaskan warganya yaitu 
Mark Frerichs yang diduga 
diculik jaringan Haqqani pada 
Januari 2020. Sementara pri-
oritas utama lainnya adalah 
mempertahankan komitmen 
Taliban untuk tidak membi-
arkan Afghanistan kembali 
menjadi sarang Alqaidah atau 
kelompok bersenjata lainnya.

Para pejabat AS men-
gatakan, pembicaraan itu 
merupakan kelanjutan dari 
keterlibatan pragmatis dengan 
Taliban. Pembicaraan tersebut 
bukan tentang memberikan 
pengakuan atau legitimasi kepa-
da kelompok militan tersebut.

Washington dan negara-
negara Barat  mencoba mencari 
cara untuk terlibat dengan Tali-
ban dan memastikan distribusi 
bantuan kemanusiaan berjalan 
lancar. Namun, mereka tidak 
ingin memberikan legitimasi 
kepada kelompok tersebut.  gul


