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BAB II
AFGHANISTAN SEBELUM TALIBAN

A. Afghanistan dan Barat

Dekade tahun 1970-an menandai suatu masa terjadinya transformasi dan

reorientasi bagi dunia Islam. John Obert Voll menyebutkan bahwa transformasi

dan reorientasi ini merupakan sebuah kebangkitan yang merupakan produk dari

perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat modern dan kelangsungan

dari dunia Islam.1 Dalam sebuah karya yang berjudul Islam Continuity and

Change in the Modern World, Voll seperti ingin menunjukan bahwa di dalam

dunia Islam, pada khususnya, telah terjadi semacam benturan antara modernitas

Barat, yang diwakili dengan simbol-simbol ideologi, dan tradisi Islam.

Pada awalnya, ideologi-ideologi impor yang hadir di dunia Islam

dipandang akan mengubah struktur keagamaan secara tradisional. Hal ini juga

yang diprediksi menjadi suatu bentuk pemisahan antara agama dan wilayah

publik, atau yang lebih dikenal sebagai sekularisme. Padahal pengalaman Barat

tentang sekularisme membuktikan bahwa pengaruh ini tidak serta-merta

menghilangkan pengaruh agama di ruang-ruang publik dan kehidupan politik.

1 John Obert Voll, “Islam Continuity and Change in the Modern World”, a.b. Ajat
Sudrajat, Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern, Yogyakarta: Titian
Ilahi Press, 1997, hlm. 347.
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Voll menggambarkan bahwa kasus modernisasi yang inheren dengan

semangat sekularisme tidak sekaligus menghilangkan religion-sense masyarakat

tentang agama, sekalipun arus itu terus-menerus berubah. Di Polandia, para buruh

menuntut pelayanan keagamaan dari negara, dan Paus Gereja Katolik Roma

adalah pemimpin Kristen yang berasal dari Polandia. Sebagai salah satu negara

yang terselip dalam dunia komunisme, kenyataan tuntutan para buruh Polandia

tersebut bisa dijadikan suatu kasus yang membuktikan bahwa peran agama di

masyarakat Barat memang terkikis dan terdegradasi, namun tidak hilang sama

sekali.2

Dengan begitu, unsur terpenting yang melatarbelakangi perubahan yang

terjadi di dunia modern pada dekade 1970-an ini bukan lagi bisa disebut dengan

nihilisasi agama. Pengertian sekularisme memang cukup relevan jika diartikan

sebagai sebuah arus dalam masyarakat yang mendekonstruksi pengalaman

tradisional menuju pengalaman modern, atau sekedar memisahkan aspek-aspek

keagamaan dalam kehidupan politik dan publik. Demikian halnya dengan

modernisme yang mendapat kesamaan semangat dengan sekularisme. Namun jika

yang terjadi di dunia Islam merupakan sebuah pengalaman perlawanan terhadap

paham-paham Barat yang merupakan hasil dari pengalaman masyarakat Barat

terhadap agama, maka sekularisme dan modernisme akan mendapat tantangan

yang kuat di dunia Islam.

2 Ibid., hlm. 348.
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Ideologi-ideologi memang tampak memberikan sikap yang kontradiktif

terhadap agama yang dianut oleh masyarakat Barat. Namun semua itu juga

sekaligus menjelaskan secara jelas tentang hubungan masyarakat Barat dengan

agama.3 Oleh karena itu, hadirnya ideologi-ideologi seperti menampakkan sebuah

kondisi subtitusional terhadap agama. Ideologi-ideologi yang berbasis konsep dan

filsafat peradaban Barat itu terlihat berusaha mengganti agama dengan sesuatu

yang lain, bahkan Voll menambahkan bahwa ideologi-ideologi tersebut semakin

mirip dan cenderung pada bentuk keagamaan.4

Permasalahan ideologi-ideologi sangat relevan dengan kondisi dekade

tahun 1970-an, di samping situasi Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan

3 Hubungan masyarakat Barat (Eropa) dengan Agama (Kristen) sebenarnya
mengalami distorsi yang berlangsung lama dalam sejarah peradaban Barat. Distorsi itu
menghasilkan pengalaman pahit bagi masyarakat Barat hingga saat ini, sehingga sangat tidak
diherankan pengalaman Barat terhadap agama membuat masyarakat Barat cenderung
mempersisihkan agama. Namun bukan berarti sikap itu membuat masyarakat Barat
membuang jauh agama dalam kehidupan mereka. Kristen yang dikenal sebagai agama orang
Barat telah menjadi salah satu unsur yang membentuk peradaban Barat, di samping
kebudayaan Yunani dan Romawi.

Salah satu gambaran penting yang membuktikan pengalaman pahit masyarakat Eropa
dengan agama adalah kekejaman institusi Gereja Kristen yang disebut “Inkuisisi”. The New
Encyclopedia Britanica menjelaskan “Inkuisisi” sebagai suatu institusi hukum kepausan yang
dibentuk untuk memberantas kaum Heretics, atau yang sering diberi pengertian sebagai kaum
yang menentang doktrin gereja ortodoks. Kaum Heretics ini merupakan kalangan yang
menentang otoritas gereja yang menjadi sumber utama doktrin kepercayaan dan keyakinan
masyarakat Eropa. Pada akhirnya, kaum Heretics ini kemudian ditampakkan sebagai kaum
yang mengancam doktrin dan hegemoni gereja, seperti Muslim, Yahudi dan wanita tukang
sihir (witchcraft) dan sebagainya. Setelah gereja melakukan konsolidasi kekuatannya di awal
abad pertengahan (Middle Ages, 500-1500 M), kaum Heretics ini dipandang sebagai ‘musuh
masyarakat’. Lihat Adian Husaini, Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam, Jakarta:
Gema Insani Press, 2004, hlm. 145.

4 John Obert Voll, loc.cit.
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Uni Soviet yang sedang berlangsung, Dunia Islam kemudian hadir sebagai

kekuatan perlawanan yang menolak hegemoni kedua negara yang berseteru secara

dingin tersebut. Jika hegemoni AS, dengan demokrasi-liberalnya, dan

Komunisme Uni Soviet dipandang dengan tema “perluasan dan penyebaran

ideologi”, maka sudah menjadi barang tentu, negara-negara Muslim di wilayah

Timur Tengah hingga Asia Tengah menjadi poros yang paling mengalami

distorsi.

Pada dekade yang sedang berlangsung itu, Afghanistan merupakan negeri

yang menyediakan tantangan kepada modernitas dengan simbol-simbol

ideologinya, sekaligus mendapatkan tantangan yang berarti atas perubahan

struktur ideologis, khususnya di kawasan Asia Tengah. Memasuki periode abad

keduapuluh, struktur monarki di Afghanistan menempatkan suatu kepemimpinan

monarkial yang rapuh. Raja Zhahir Shah (lihat lampiran 2, hlm. 211) yang telah

berkuasa sejak 1933 (pada usia 19 tahun) menyimbolkan sebuah drama akhir

yang menggiring berakhirnya kekuasaan monarkial di Afghanistan. Sistem

parlementer yang dimulainya pada tahun 1962-1963 telah gagal mengamankan

posisinya sekaligus kekuatan monarki.5 Dengan begitu, sistem parlementer ini

merupakan sebuah perubahan tersendiri bagi arus modernitas di Afghanistan,

ketika model-model dan teknis politik ala Barat mulai diadopsi.

5 Ibid., hlm. 381.
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Di balik modernitas kondisional tersebut, Uni Soviet mulai merembeskan

pengaruhnya ke Afghanistan. Abdullah Azzam—salah seorang pejuang

perlawanan Afghanistan melawan Uni Soviet—justru lebih jauh menyebutkan

efek Perang Dingin terhadap kekuasaan monarki yang rapuh di Afghanistan itu.

Azzam menyebutkan bahwa AS memang mencoba mencari pengaruh, ia

membujuk Raja Zhahir Shah untuk mengadakan apa yang disebut sebagai

Revolusi Kebudayaan pada tahun 1950. Bujukan AS kepada Raja Zhahir Shah

tersebut sebenarnya cenderung sebagai proses de-Islamisasi. Karena mayoritas

agama masyarakat Afghanistan adalah Islam, maka tak pelak, simbol-simbol

keislaman menjadi “korban” atas kompromi Raja Zhahir Shah dengan AS. Azzam

menulis:

Amerika mencoba cari pengaruh, ia membujuk Zhahir Shah untuk
mengadakan Revolusi Kebudayaan, menentang Islam, itu terjadi awal
1950. Bujuk rayunya berhasil, raja menyelenggarakan pertemuan Rakyat
Afghanistan menentang wanita berkerudung (jilbab). Ia berpidato
membawa sehelai kerudung dan diletakkan pada telapak kakinya sambil
berucap: “Kini masa kegelapan berakhir untuk selama-lamanya.”6

Pengaruh Amerika Serikat terhadap Raja Zhahir Shah justru membuat

kepemimpinan Zhahir Shah semakin tidak efektif bagi negara. Perpecahan dalam

negeri muncul dan semakin menunjukkan tanda-tanda dominasi keadaan politik.

Hal ini memberikan kemungkinan kepada Daud Khan (lihat lampiran 3, hlm.

212), seorang yang sebenarnya masih merupakan anggota kerajaan. Pada tahun

6 Abdullah Azzam, “Ayyaturrahman fie Jihadil Afghaan”, a.b. H. Salim Basyarahil,
Perang Afghanistan, Jakarta: Gema Insani Press, 1986, hlm. 63.
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1953 Daud Khan diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Raja Zhahir Shah, yang

juga merupakan sepupunya. Selama dua-puluh tahun ia menunggu kesempatan

untuk melancarkan semacam kudeta militer terhadap kerajaan lemah yang

dipimpin oleh Zhahir Shah itu. Naiknya Daud Khan menuju kepemimpinan

tertinggi secara sah di Afghanistan menunjukkan aktifitas ideologis yang tajam di

bawah bayang-bayang komunisme Uni Soviet.

Tahun 1973, Daud Khan memimpin sebuah kudeta militer, yang

kemudian berhasil membuatnya mendirikan sebuah negara republik untuk

menggantikan sistem monarkial. Dalam sistem republik yang berhasil didirikan

Daud Khan tersebut, kalangan elite politik tidak banyak berubah secara berarti.

Ini berarti masih banyak anggota kerajaan yang tak dicopot jabatannya, seperti

yang terjadi pada Zhahir Shah.

Daud Khan justru cenderung meneruskan program-program modernisasi.

Modernisasi yang telah dilakukan sejak Zhahir Shah berkuasa sebenarnya

merupakan pertimbangan yang dilakukan berdasarkan alasan-alasan ekonomis.

Afghanistan yang relatif miskin membutuhkan suplai dana bagi kepentingan

tubuh ekonomi dan politik dalam negeri. Hal itu hanya bisa dilakukan kalau saja

Afghanistan menerima pasokan dana bantuan asing. Dalam situasi Perang Dingin

yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tersebut, negara-negara

miskin layaknya Afghanistan yang ingin berkompromi untuk kepentingan

ekonomi semata, justru mendapat pilihan untuk “bersama Amerika Serikat atau
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bersama Uni Soviet”. Hal yang terjadi di Afghanistan menunjukkan sebuah

hubungan yang fluktuatif terhadap Amerika Serikat ataupun Uni Soviet.

Sulistyo Adi mencatat hubungan AS dengan Afghanistan dimulai pada

tahun 1952. Sejak tahun itu, Amerika Serikat semakin aktif “berwisata” di negara-

negara semacam Iran atau Pakistan. Hadirnya AS di negara-negara itu membuat

khawatir Uni Soviet. Namun beruntung bagi Soviet melihat ikatan hubungan

Amerika Serikat dan Afghanistan tak seerat yang bisa dibayangkannya. Meskipun

hubungan Amerika Serikat terhadap Afghanistan menunjukkan pengaruh yang

cukup berarti, bukan berarti Soviet kehilangan pengaruh di Afghanistan. Tahun

1955, Soviet memberikan sebuah kredit sebesar 100 juta dolar untuk proyek-

proyek pertanian dan industri. Tahun berikutnya Soviet mampu membuat

Afghanistan untuk membeli perlengkapan militer yang disediakan oleh

Cekoslovakia. Uni Soviet menyediakan pesawat jet dan infrastruktur.7

Bantuan-bantuan yang diberikan Uni Soviet membuktikan bahwa

Afghanistan dalam proses modernisasinya dipengaruhi oleh kekuatan Barat yang

berseteru karena perbedaan ideologi, dengan begitu bantuan-bantuan yang

diberikan tak bebas dengan muatan ideologis. Selama periode 1950-an dan 1960-

an bantuan Amerika Serikat dan Soviet berjalan beriringan untuk membangun

modernitas infrastruktur dan ideologis di Afganistan.

7 Sulistyo Adi, “Mengenal Afghanistan”, dalam al-Jami’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan
Kalijaga, No. 36, tahun 1988, hlm. 56.
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Pemerintahan Daud Khan yang berlangsung antara tahun 1973-1978 juga

masih bergantung pada bantuan asing. Namun naiknya Daud Khan memperbesar

kesempatan Uni Soviet untuk semakin menebarkan pengaruh di Afghanistan,

karena sebagian besar bantuan yang diterima oleh Daud Khan didapat dari Uni

Soviet. Keadaan ini juga membantu memperbesar kekuatan kelompok aliran kiri

yang cenderung pada komunisme di Afghanistan untuk membentuk suatu

organisasi oposisi terhadap pemerintahan Daud Khan. Masalah-masalah kesukuan

dan keagamaan masih terus menghangat dan mewarnai gelombang politik di

Afghanistan. Akibatnya, menjelang masa berakhirnya pemerintahan Daud Khan,

Komunisme dan Islam—sebagai kekuatan keagamaan terbesar di Afghanistan—

menunjukkan aktifitas radikal untuk siap menggantikan pemerintahan Daud

Khan.8

Dalam eksistensi tiga kekuatan yang muncul di Afghanistan tersebut—

pemerintahan Daud Khan, komunis dan Islam—Islam menjadi kekuatan

keagamaan yang tampil serius, karena pemerintahan Daud Khan dan kekuatan

komunis merupakan pemerintahan sekular yang paling ditentang keberadaannya

dalam dinamika pemerintahan Afghanistan. Arus Komunisme yang tak bisa

dibendung semenjak Daud Khan memulai pemerintahan Republiknya telah

memunculkan banyak tokoh yang beraliran Komunis, di antaranya seperti Nur

Muhammad Taraqi, Babrak Karmal dan Hafizhullah Amin. Tokoh-tokoh tersebut

8 John Obert Voll, op.cit., hlm. 382.
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kemudian seperti diberi ruang gerak yang luas di Afghanistan, sehingga semenjak

itu pula, Afghanistan segera memulai babak baru di bawah gelombang

komunisme yang lebih besar. Intensitas kedekatan dengan Uni Soviet juga

semakin tinggi seiring dengan “wabah komunisasi” di Afghanistan.

B. Afghanistan Menentang Komunisme

Pada tanggal 27 April 1978 kudeta militer kembali terjadi di Afghanistan.

Pemerintahan Daud Khan yang bertahan dalam sengketa tiga kekuatan selama

enam tahun itu pun akhirnya tumbang. Nur Muhammad Taraqi (lihat lampiran 4,

hlm. 213) yang telah menunjukkan identitas komunisnya itu mampu memobilisasi

dukungan sipil dan militer untuk menyudahi pemerintahan Daud Khan.

Sebelumnya, sejak tahun 1977, Daud Khan sudah semakin terdesak dengan

semangat oposisi yang dilakukan oleh berbagai kelompok kiri dan komunis dalam

kabinet tahun 1977-1978. Pertimbangan paling logis untuk bisa menyelamatkan

pemerintahan dan juga kekuasaan Daud Khan itu adalah ketergantungannya

dengan pemimpin-pemimpin kesukuan—yang memberikan warna yang kuat

dalam politik Afghanistan—dan persekutuan lama keluarga kerajaan.9

Sejak masa pemerintahan Daud Khan, yang disebut-sebut telah berhasil

menancapkan modernisasi dalam bidang pemerintahan dengan mengubah sistem

9 Abdullah Azzam, “‘Ibarun wa Bashoirun lil Jihadi fil Ashril Haadhiri”, a.b. Salim
Basyarahil, Perang Jihad di Jaman Modern, Jakarta: Gema Insani Press, 1987, hlm. 71. Lihat
juga John Obert Voll, loc.cit.
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monarkial menjadi republik, Daud Khan mengalami semacam dilema karena

kebijakannya dalam menerima bantuan Uni Soviet telah memperbesar

perkembangan dan intervensi komunisme Uni Soviet di Afghanistan. Di sisi yang

lain, pemerintahan ini juga menyulut perlawanan dari kelompok Islam yang

menentang sekularisasi dan modernisasi, yang hadir dalam bentuk ideologis, di

Afghanistan. Kelompok Islam yang telah mulai merangkak dan melakukan

perlawanan dari basis-basis intelektual ini, belum juga menunjukkan sebuah

gelombang yang berarti dalam menentang arus modernisasi sekular di

Afghanistan itu. Namun kekacauan dalam pemerintahan sekular membuka

kesempatan bagi kelompok Islam untuk meningkatkan intensitas perlawanan.10

Setelah Taraqi berhasil menggantikan Daud Khan, garis oposisi dalam

dinamika politik Afghanistan segera terbarui. Kelompok oposisi yang berada di

bawah pemerintahan Daud Khan sebelumnya bukan merupakan kelompok oposisi

yang tunggal, sehingga ketika Taraqi berhasil merebut pemerintahan Daud Khan,

faksi-faksi oposisi yang bermacam-macam tersebut justru memperlihatkan

kompetisi yang ketat. Sejak era parlementer tahun 1960-an, partai lokal semacam

Partai Demokratik Rakyat Afghanistan (PDRA) memang sudah mulai mewarnai

parlemen modern yang ada di Afghanistan. Pecahnya PDRA sejak tahun 1960-an,

memunculkan dua faksi dominan, yaitu Faksi Khalq dan Faksi Percham. Kedua

10 Ibid.
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faksi ini kemudian yang memunculkan figur-figur seperti Taraqi, Babrak Karmal

(lihat lampiran 6, hlm. 215) dan Hafizhullah Amin (lihat lampiran 5, hlm. 214).

Taraqi, Karmal dan Amin menjadi tiga figur yang berperan penting dalam

kudeta April 1978. Oleh karena itu, masalah kepemimpinan di Afghanistan

menjadi semakin larut dalam kompetisi internal pemerintahan. Namun kompetisi

tersebut akhirnya mengerucut setelah Faksi Percham dengan Karmal sebagai

pemimpinnya didepak dalam persaingan internal tersebut. Karmal akhirnya

menjadi pengungsi politik di Eropa Timur.11 Kompetisi yang mengerucut tersebut

kini diwakili oleh wakil-wakil dari Faksi Khalq: Taraqi dan Amin. Hal ini

setidaknya membuktikan bahwa di dalam pemerintahan komunis sebenarnya

terjadi persaingan tajam, di samping intervensi Uni Soviet sebagai “majikan”

sedang mengharapkan suatu integritas dan stabilitas ideologi doktriner di

Afghanistan.

Dalam hal itu, Uni Soviet mulai putus asa dalam mengharapkan stabilitas

atas “boneka-boneka”nya di Afghanistan. Terbunuhnya Taraqi oleh Amin pada

bulan Oktober 1979 menegaskan campur-tangan Uni Soviet yang semakin

mendalam, karena dua bulan setelah peristiwa pembunuhan tersebut Uni Soviet

melakukan invasi dan membunuh Amin sebagai bagian dari agenda invasi.

Babrak Karmal kemudian kembali ke Afghanistan dan ditegaskan menjadi boneka

11 Ibid.



43

Uni Soviet di Afghanistan dengan pola secara langsung.12 Invasi Soviet tersebut

bukan sekedar memiliki visi stabilisasi komunisme di Afghanistan. Lebih dari itu,

invasi tersebut kemudian menampilkan wajah konfrontasi terhadap Islam, dan

itulah agenda utama invasi Soviet ke Afghanistan.

Data statistik yang diperoleh Sulistyo Adi, meskipun tidak pasti,

menunjukkan bahwa 99 persen rakyat Afghanistan adalah pemeluk Islam yang

taat. Di negeri ini, perubahan hegemoni yang diorbitkan Barat melalui kekuatan

ideologi justru berdampak reaktif bagi kelangsungan resistensi yang dilancarkan

kaum Muslimin di Afghanistan. Sudah sejak lama, kekuatan modernisasi

menjangkau Afghanistan untuk merubah struktur yang berbasis Islam seperti yang

terjadi pada zaman monarki berlangsung. Bagi Uni Soviet, Afghanistan memberi

peluang besar sebagai basis kekuatan komunisme di Asia Selatan maupun Asia

Tengah, dan itu hanya bisa dilakukan kalau saja Uni Soviet mampu menjadikan

Afghanistan sebagai negara satelit yang berbasis komunisme.13

Faktor tersebut merupakan faktor umum yang terjadi secara global di

dunia Islam. Di dalam kawasan, ideologi semacam komunisme memberikan

tuntutan yang tajam terhadap perkembangan negara-negara lain, seperti Iran, Cina

atau Pakistan. Soviet merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk bisa

12 Ibid. hlm. 383.

13 Lihat Sulistyo Adi, op.cit., hlm. 59 dan Abdullah Azzam, Perang Jihad…., hlm.
114.
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menundukkan negara-negara tersebut. Tantangan yang paling berat jelas muncul

dari kaum Muslimin.

Hal ini juga terjadi di dunia Islam lain, seperti yang ada di Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi memang dilema menghadapi situasi ekonomi asing yang

dibalik itu terdapat misi ideologis yang benar-benar terasa, meski dalam kasus

Arab Saudi ini, secara fundamental kekuatan asing layaknya Amerika Serikat

tidak mengubah struktur kekuasan yang berbasis kerajaan itu. Pada paruh akhir

tahun 1970-an, bahaya investasi besar-besaran Amerika Serikat telah

membungkam kerajaan Arab Saudi untuk bisa berbuat banyak dalam mengatasi

permasalahan di kawasan Arab (Timur Tengah), layaknya kasus penjajahan

Zionis Israel atas Palestina. Amerika Serikat tahu pasti, jika ia tidak segera

menundukkan kekuatan terbesar di wilayah Timur Tengah, maka kekuatannya

secara militer maupun ideologis tidak akan langgeng.14

Pertimbangan antara menjaga kekuatan dan membentuk kekuatan oleh

negara-negara Barat, khususnya bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan

masalah utama untuk menjaga poros ideologis di kawasan Asia daratan. Hal ini

semakin rumit bagi dua negara itu jika memperhatikan kebangkitan Islam di

kawasan. Dua negara itu juga sering memukul rata, bahwa seluruh kelompok

14 Edward W. Said, “Covering Islam: How the Media and the Experts Determine
How We See the Rest of the World”, a.b. A. Asnawi dan Supriyanto Abdullah, Covering
Islam: Bias Liputan Barat atas Dunia Islam, Yogyakarta: IkonTeralitera, 2002, hlm. 159.
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yang mengambil sikap anti-Barat adalah kelompok fundamentalis, atau tepatnya

fundamnetalis Islam. Hal ini terjadi juga di Iran. Semangat Revolusi Iran yang

berbarengan dengan pecahnya kepanasan di Afghanistan membuat Uni Soviet

buru-buru ambil pandangan dan sikap, bahwa Revolusi Iran akan segera

mempengaruhi kebangkitan Islam yang lebih signifikan.15

Kasus yang terjadi Iran sebenarnya memiliki pola yang sama, yaitu

tuntutan oposan yang Syiah16 untuk menjatuhkan monarki Shah Reza Pahlevi

yang terlalu lama bermesaraan dengan modernisasi. Meski bukan bagian dari

Islam, kebangkitan umat Syi’ah di Iran direpresentasikan oleh Barat, khususnya

15 Thesis utama Rohmad Sulaksono dalam karya skripsinya berjudul Perlawanan
Afghanistan terhadap Intervensi Uni Soviet, 1979-1989, menungkapkan bahwa sebab utama
intervensi Uni Soviet ke Afghanistan disebabkan oleh kebangkitan Iran. Lihat Rohmad
Sulaksono, “Perlawanan Afghanistan terhadap Intervensi Uni Soviet, 1979-1989”, Skripsi,
Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2010.

16 Penulis Barat, atau bahkan orang Barat secara umum masih menilai bahwa
Revolusi Iran merupakan bagian dari revolusi Islam. Namun secara prinsip dan ideologi,
Syiah sebagai paham orang Iran justru sangat berbeda dengan Islam. Prinsip-prinsip yang
terkandung dalam ajaran Syiah banyak sekali yang tak sesuai dengan ajaran Islam, terutama
mengenai dasar hukum. Kelompok Syiah takkan menerima al-Qur’an mushaf Utsmani yang
telah dikumpulkan sejak zaman Khalifah Abu Bakar, sepeninggal Nabi Muhammad saw.. Hal
ini dikarenakan tiga khalifah setelah Rasulullah saw. (Abu Bakar, Umar dan Utsman)
dianggap tidak sah, yang menurut penganut Syiah seharusnya ahlul bait atau keluarga Nabi
yang melanjutkan kekalifahan dan karenanya al-Qur’an yang kini beredar dikatakan palsu,
perlu ditambah dan dikurangi. Jika demikian maka Syiah jelas menolak al-Qur’an yang kini
beredar di kalangan umat Islam, karena al-Qur’an yang beredar kini adalah edisi mushaf
Utsmani. Dalam dunia Syi’ah memang poluler ajaran yang menegaskan untuk menggunakan
al-Qur’an yang kini beredar di kalangan umat Islam, namun secara sementara.  Apalah arti
orang yang menolak dasar hukum al-Qur’an kalau tidak disebut non-muslim (baca: kafir)?
Fakta memang menunjukkan bahwa munculnya gerakan-gerakan baru di negara-negara
mayoritas Muslim setidaknya terinspirasi oleh revolusi Iran tersebut. Lihat Muhammad
Thalib, Syiah: Menguak Tabir Kesesatan dalam Penghinaannya terhadap Islam, Yogyakarta:
Pusat Studi Islam An-Nabawiy dam El-Qossam, 2007, hlm. 7
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Uni Soviet sebagai bagian dari kebangkitan Islam,17 sehingga faktor ini juga

segera membuat Uni Soviet ambil sikap terhadap Afghanistan untuk menginvasi

negara itu, dengan tujuan membendung pengaruh gerakan perlawanan terhadap

pemerintahan yang terbaratkan.

Bukan hanya unsur diaspora kebangkitan perlawanan terhadap arus

Baratisasi, Iran, selain memiliki kedekatan secara geografis dengan Afghanistan,

negara ini terlalu memiliki kepentingan dan keterkaitan yang erat dalam masalah

politik Afghanistan, bahkan secara sosio-kultural. Riza Sihbudi dalam bukunya

Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah mencatat bahwa sebenarnya di

samping aspek-aspek sosio-ekonomi dan politik-ideologis, aspek kultural historis

memuat hal penting untuk menguraikan keterkaitan Iran dalam masalah

Afghanistan, bahkan masalah Afghanistan tanpa penjelasan yang cukup tentang

keterkaitan Iran di dalamnya akan menghilangkan satu episode sejarah

Afghanistan. Sihbudi menulis,

Sebenarnya di samping aspek-aspek sosio-ekonomi dan politiko-
ideologis, kepentingan Iran di Afghanistan juga dapat dilacak dari aspek
kultural-historis. Di masa lalu, Iran dan Afghanistan pernah dijuluki
sebagai dua “sepupu kultural” (“cultural cousins”). Hal ini disebabkan

17 John Obert Voll, op.cit., hlm. 381. Voll bahkan menuliskan bahwa “Pengalaman
Iran menghadirkan suatu mikrokosmos dan isu-isu besar yang menghadapkan komunitas-
komunitas Islam dan pemerintahan mereka pada perempat terakhir abad ke-20.” Ini
menegaskan bahwa semangat Revolusi Iran tidak banyak mengimpor penyebaran ideologi
Syi’ah di dunia Islam, hanya saja pola yang sama—yaitu gerakan revolusi menentang
pemerintahan yang terjangkiti modernitas Barat—telah memberikan inspirasi dalam dunia
pergerakan di kalangan umat Muslim untuk lebih gencar melancarkan oposisi dan
perlawanan terhadap kekuatan Barat di dunia Islam.
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karena ikatan-ikatan historis dan kultural antara kedua negara yang
mempunyai perbatasan sepanjang 850 kilometer itu. Mayoritas rakyat di
kedua negara itu menggunakan bahasa Parsi dalam dialek yang beragam.
Kendati politik Afghanistan didominasi oleh golongan Pashtun yang
berbicara dalam bahasa Pashtun, namun bahasa resmi sehari-hari di
kalangan berbagai komunitas etnik Afghan adalah bahasa Dari, bahasa
Parsi dalam dialek Afghan.18

Kedekatan kultural-historis memang membawa dampak yang

berkelanjutan, khususnya ketika Iran bersama ideologinya yang Syi’ah turut andil,

ketika Soviet melancarkan invasinya di Afghanistan pada tahun 1979. Oleh

karena itu, ketika Afghanistan bereaksi menentang invasi Soviet tersebut, dikenal

juga kelompok-kelompok Mujahidin yang berafiliasi dengan Iran atau Syi’ah.

Faksi atau kelompok Syi’ah ini memang sulit bergandengan dengan para

Mujahidin Islam Afghanistan. Satu hal yang pasti muncul dari kelompok

perlawanan Syi’ah ini, yaitu kesamaan perlawanan mereka terhadap komunisme

Soviet, kalau juga dikatakan sebagai program Syi’ahisasi atau Iranisasi

Afghanistan.

Dalam hal ini, sebutlah Uni Soviet terlalu berkhayal jika ingin

melebarkan pengaruhnya di Iran. Intergrasi Syi’ah di Iran bukan sekedar

permasalahan kelompok yang sepele, sebaliknya kharismatik para pendeta Syi’ah

di Iran membuat Syi’ah mampu menjalin kekuatan yang besar. Revolusi Iran telah

membuktikan. Dengan begitu, Soviet sedikit kehilangan harapan dan mencoba

18 M. Riza Sihbudi, Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah, Bandung: Mizan,
1991, hlm. 203.
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meraba-raba wilayah-wilayah negara lain. Percobaan Soviet ini bukan pertama

kali dalam sejarah kejayaan komunisme di Uni Soviet, dan yang terpenting,

percobaan ini telah membentuk suatu interaksi antara Komunisme, Rusia dan

Islam di kawasan Asia Tengah. Sejak kemenangan Revolusi Oktober tahun 1917,

Lenin, Komunis pemimpin revolusi tersebut jelas membutuhkan dukungan dari

kaum Muslimin, yang mayoritas tinggal di kawasan Asia Tengah, dan suku

bangsa non-Rusia (Soviet).19

Telah sejak lama Islam menyentuh kawasan Uni Soviet dan Asia Tengah.

Pada abad ke 8 M, mula-mula di wilayah Asia Tengah, Islam memang tak

mengalami kemudahan untuk berkembang, sebagaimana terjadi di Bukhara dan

Samarkand. Namun pada akhirnya Bukhara mampu takluk dalam kekuasaan

Islam.20 Sejak saat itu, Islam berkembang pesat di wilayah Asia Tengah. Namun,

kehadiran Islam di Asia Tengah sebenarnya belum terlalu cukup untuk

menggambarkan interaksi antara Uni Soviet dan Islam, sebelum menyaksikan

sebuah kompetisi dakwah Islam dan Kristen.

19 Edward Mortimer, “The Politics of Islam”, a.b. Enna Hadi dan Rahmani Astuti,
Islam dan Kekuasaan, Yogyakrta: Mizan, 1984, hlm. 360.

20 Sulistyo Adi Putro Handoko Dakawu, “Sejarah Ummat Islam Uni Soviet”, al-
Jami’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, No. 33, 1985, hlm. 46. Dalam artikel tersebut,
Sulistyo Adi menambahkan bahwa Bukhara merupakan tempat kelahiran ahli hadits terkenal
dengan kitab hadits-hadits shahihnya, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari juga melanjutkan
estafet dakwah Islam (penyebaran) Islam, dan menghasilkan banyak ulama yang
mengembangkan persebaran Islam di wilayah Siberia.
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Seperti halnya Islam, Kristen berusaha memperkenalkan agamanya

kepada kaisar-kaisar Rusia pada waktu itu. Islam memang datang terlambat

dibandingkan Kristen di wilayah Rusia. Pada abad ke 10 M, persaingan ini,

ditegaskan, memang dimenangkan oleh Kristen. Agama Islam “terlalu tegas” bagi

masyarakat Rusia dan keluarga kekaisaran, karena Islam secara tegas menolak

kesenangan yang berlebihan dengan meminum minuman keras (wine -anggur)

yang telah menjadi daging bagi masyarakat Rusia. Mereka-pun juga kurang

beradaptasi dengan cara-cara Islam seperti khittan dan sebagainya, oleh karena

tradisi nenek moyang yang lebih mereka pilih dibanding Islam. Dengan demikian,

agama Kristen menjadi agama nasional bangsa Rusia.21 Sikap dan kehadiran

Kristen di Uni Soviet telah membatasi hubungan antara Islam di Asia Tengah dan

entitas bangsa Rusia. Hal inilah yang menjadi dasar untuk menunjukkan interaksi

yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Hadirnya Kristen sebagai kekuatan negara mengakibatkan Rusia semakin

intensif melakukan misi Kristenisasi. Rusia ternyata tidak hanya menolak Islam,

tetapi juga berusaha untuk mematikan dakwah Islam. Penaklukkan-penaklukkan

pun juga dilakukan pada abad ke 15-16 M, seperti yang terjadi di wilayah Kazan,

Siberia dan Khirgiz. Ekspansi kekaisaran Rusia kemudian dilanjutkan pada

dasawarsa ketiga abad 18. Ekspansi tersebut menimbulkan dampak politik yang

begitu berpengaruh pada daerah-daerah di kawasan Asia Tengah, karena daerah-

21 Ibid., hlm. 47.
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daerah tersebut kemudian dinyatakan sebagai republik-republik yang mempunyai

otonomi di bawah pemerintahan pusat di Moskow. Selama kurun waktu

penaklukkan Kekaisaran Rusia tersebut, perlawanan sudah pasti tak bisa

dihindari.22 Kristenisasi dan penaklukkan menjadi perpaduan yang pahit bagi

umat Muslim di Asia Tengah.

Setelah penaklukkan-penaklukkan yang dilancarkan oleh Kekaisaran

Rusia pada abad 15-19 M, Kristenisasi menjadi semakin nyata di kalangan umat

Islam di wilayah Asia Tengah: hal yang tak dapat dihindari seiring dengan

kenyataan bahwa wilayah-wilayah mereka telah takluk dalam kekuasaan

pemerintahan Kristen Ortodoks Kekaisaran Rusia. Dengan begitu, arus politik

yang terjadi di Moskow berpengaruh secara langsung terhadap orang-orang

Muslim dan bangsa non-Rusia di kawasan Asia Tengah. Telah disebutkan bahwa

setelah Revolusi Oktober tahun 1917, yang telah merombak kesatuan Kekaisaran

Rusia menjadi Negara Komunis Uni Soviet tersebut, orang-orang Muslim di

kawasan Asia Tengah saat itu kemudian dirangkul oleh para elite pemimpin

revolusi dengan diharapkan dukungannya untuk “menyelamatkan keberhasilan

yang belum penuh dari revolusinya, bersikap konsisten dengan prinsip-prinsip

yang dinyatakan sendiri dalam usahanya untuk menumbangkan kekuasaan

22 Untuk menyimak kronologi perlawanan yang terjadi dari bangsa-bangsa di Asia
tengah, meskipun tidak terlalu detail, lihat Ibid., hlm. 50.
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penjajahan Tsar (kaisar Rusia) dan menjanjikan kebulatan tekadnya pada rakyat

dan pendukungnya.”23

Propaganda untuk meraih dukungan tersebut tercermin pada sebuah

“seruan” yang ditandatangani oleh Lenin, Ketua Dewan Komisariat Rakyat, dan

Stalin Komisaris Kebangsaan. Dua orang tersebut yang paling populer pada saat-

saat Revolusi Komunis meletus. Simak petikan seruan tersebut sebagaimana

dikutip Mortimer,

….orang-orang Muslim Rusia, suku bangsa Tartar di lembah sungai
Volga dan Jazirah Crimea, suku bangsa Kirgizia dan Sart di Siberia dan
Turkestan, suku bangsa Turki dan Tartar  di Transkaukasia, orang-orang
Chechen dan penduduk gunung Kaukasus, kalian yang masjid-masjid dan
tempat-tempat ibadahnya hancur, yang kepercayaan dan adat-istiadatnya
telah dicemooh oleh Tsar dan para penindas Rusia! Sejak sekarang
kepercayaan dan adat-istiadat kalian, lembaga-lembaga kebangsaan dan
kebudayaan kalian telah merdeka dan tak dapat diganggu gugat. Aturlah
kehidupan bangsamu dengan bebas dan tanpa alangan. Yang begitu itu
sudah menjadi hak kalian. Ketahuilah baha hak-hak kalian, seperti hak-
hak semua orang Rusia, dilindungi oleh kekuatan Revolusi dan aparat-
aparatnya, orang-orang Soviet yang terdiri atas utusan para pekerja,
prajurit, dan petani. Dukunglah Revolusi ini….!24

Mortimer juga mengomentari seruan revolusi yang ditujukan kepada

kaum Muslimin dan orang-orang non-Rusia tersebut, yang selama lebih dari 5

abad dikuasai oleh kekaisaran Rusia. Seruan itu dikatakannya sebagai suatu

paradoks. Demikian halnya karena enampuluh empat tahun setelah revolusi

tersebut, seruan tersebut tak berarti lagi sebagai sebuah legalitas keamanan bagi

23 Edward Mortimer, loc.cit.

24 Ibid.
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kaum Muslimin dan orang-orang non-Rusia. Seruan itu hanya sebagai legitimasi

belaka, di bawah bayang-bayang negara imperial yang hanya merombak

sistemnya menjadi Negara Komunis modern. Status kaum Muslimin di wilayah

Asia Tengah tak begitu banyak berubah, mengingat otonomisasi di bawah

kekuasaan Rusia (Uni Soviet) masih terus dilanjutkan oleh Lenin.25

Dalam hal ini, Soviet memang bersikap ambivalen terhadap kaum

Muslimin di Asia Tengah, bahkan terlalu naïf jika tak dikatakan diskriminatif. Di

satu sisi, Soviet ingin memanfaatkan rakyat (baik kaum Muslimin maupun bangsa

non-Rusia) sebagai sebuah kekuatan integritas dan mobilisasi ideologis, yang

indoktrinisasi Komunisme tepatnya tak terealisasi dengan baik di negara-negara

otonom Asia Tengah. Di sisi yang lain, Soviet harus terus menekan secara represif

maupun dogmatis tentang lajur kebangkitan, baik secara nasionalistis maupun

keagamaan. Sikap ambivalensi tersebut semakin mengerucut pada kebijakan-

kebijakan Moscow yang menggunakan sistem untuk mencekoki orang-orang

Muslim, bukan hanya dengan komunisme, juga dengan identitas dan kesetiaan

nasional baru yang memutuskan mata rantai pan-Islamis.26

Dalam rentetan tahun-tahun setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917

hingga menjelang kebangkitan Islam yang merembesi wilayah-wilayah Timur

Tengah-Asia Tengah pada tahun 1980-an, persolan yang paling mendasar dalam

25 Edward Mortimer, op.cit., hlm. 361.

26 Ibid., hlm. 365.
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agenda politik Soviet bukan hanya mengatasnamakan Perang Dingin, namun juga

masalah integrasi wilayah negeri Komunis tersebut. Bagaimanapun juga, hal ini

menjadi pertimbangan utama bagi Soviet sebagai faktor penting untuk

menentukan sikap dan pandangannya terhadap orang-orang Muslim. Islam selalu

menjadi unsur penting dalam kehidupan Soviet, meskipun arti itu di satu sisi

memiliki arti positif, yaitu perlawanan terhadap kebudayaan dan keagamaan atau

pendeknya disebut identitas.

Di sisi yang lain, perasaan identitas itu berubah menjadi dilema di kala

undang-undang Soviet mulai menerkam ruang-ruang publik di sela-sela

komunitas Muslim di Asia Tengah. Namun selama orang-orang Muslim itu tak

melakukan pemberontakan secara langsung melawan pemerintahan komunis

Soviet, maka masalah orang-orang Muslim bagi Soviet di Asia Tengah akan tetap

stabil dengan sekedar mempertahankan perbatasan Uni Soviet yang maha luas itu,

tanpa mempedulikan orang-orang Muslim itu beralih memeluk komunisme secara

penuh atau tidak. Soviet memang terus mengontrol laju perkembangan Islam di

wilayahnya.

Di bawah pemerintahan yang condong pada doktrin “anti-Tuhan” itu,

orang-orang memang berusaha bersikap melawan, namun juga tak bisa secara

frontal menentang. Kebijakan Soviet khusus untuk orang-orang Muslim ini juga

memberikan pengertian bahwa orang-orang Muslim harus diberi gambaran bahwa

“Islam tetap hidup dan dijaga di Uni Soviet”. Setidaknya, gambaran itu
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melengkapi konsep bahwa Soviet tak perlu muluk-muluk harus memaksa orang-

orang Islam murtad dan mengganti Islam sebagai agama mereka menjadi

komunisme. Untuk yang satu ini, hubungan Soviet dan orang-orang Muslim, yang

dipaparkan secara sedikit ini, menjelaskan kepada kita bahwa sikap dan

pandangan Soviet akan mengalami distorsi jika ia berhadapan dengan umat

Muslim yang sama sekali berbeda dengan umat Muslim yang ada di Asia Tengah.

Perlakuan Soviet terhadap Afghanistan telah memberikan gambaran yang jelas

tentang masalah yang satu ini.

Hal yang paling persis dilihat sejak menjelang invasi Soviet pada tahun

1979 di Afghanistan adalah menguatnya pemerintahan Amin, yang sebenarnya

merupakan corak keruntuhan yang paling efektif. Komunitas umat Muslim di

Afghanistan berbeda dengan yang ada di Asia Tengah, lebih-lebih di Uni Soviet.

Di Afghanistan, dalam pihak pemerintahan sekularnya, Soviet tak bisa langsung

mengintervensi kebijakan boneka-boneka politiknya. Tidak seperti yang terjadi di

Asia Tengah, di mana Soviet mampu mengintervensi secara langsung,

dikarenakan Soviet masih terus merasa sebagian besar wilayah Asia Tengah

adalah termasuk wilayah Uni Soviet yang luas. Hal ini mengakibatkan

kecenderungan yang berarti, karena pemerintahan komunisme yang tak diperintah

secara langsung oleh Soviet mengakibatkan boneka-boneka politik tersebut justru

menimbulkan ancaman bagi pihak Soviet, sekalipun boneka-boneka Soviet

tersebut beragama komunisme. Oleh karena itu, pemerintahan Hafizhullah Amin
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di Afghanistan harus dilenyapkan, sesuai dengan salah-satu agenda invasi Soviet,

karena pemerintahan itu semakin menunjukkan pola kemandirian, yaitu pola

komunisme yang tak bergantung langsung dengan Soviet—seperti pemerintahan

Joseph Bros Tito di Yugoslavia.27

Pada pihak lain, yaitu pihak umat Islam yang ada di Afghanistan,

resistensi perlawanan terhadap komunisme tak bisa dibendung. Meski umat Islam

di Afghanistan terfragmentasi menjadi kelompok-kelompok politik (yang

sebetulnya sama-sama menentang Soviet, sekalipun tetap memiliki agenda khusus

masing-masing), namun Muslim yang ada di Afghanistan jelas berlainan dengan

Muslim Asia Tengah, yang lebih lama terbungkus undang-undang Komunisme.

Di Afghanistan, Soviet merasa perlu untuk mengkomuniskan dan bahkan

menetralkan sikap anti-Barat, bahkan memperkenalkan kepada umat Muslim

Afghanistan bahwa Soviet bukanlah “negara Barat” yang serupa dengan negara-

negara Barat, layaknya AS dan sekutu-sekutu liberalnya. Sikap tersebut jelas tak

berhasil, mengingat di Afghanistan umat Muslim telah mengambil sikap melawan

sejak pembaharuan (modernisasi) yang digarap oleh AS maupun Soviet

digalakan.

Dua hari setelah kematian Amin, karena invasi Soviet yang tiba tepat

pada tanggal 27 Desember 1979, Babrak Karmal telah didatangkan kembali untuk

27 Ibid., hlm. 374.
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menjadi presiden Afghanistan menggantikan Amin yang dianggap “telah

menyimpang” dari cita-cita Uni Soviet.28 Bersamaan dengan itu Soviet juga

mendatangkan sekitar 80.000 pasukan militer Soviet ke Afghanistan. Dengan ini,

pendudukan dan bentrokan secara langsung antara penduduk lokal dan militer

Soviet jelas akan terjadi, atau singkatnya persyaratan terjadinya perang terang

akan meletus. Namun yang menarik, 40 persen pasukan penyerang pertama dari

Soviet tersebut, disebut Mortimer, merupakan terdiri dari orang-orang Muslim

yang berdiam di wilayah Asia Tengah Soviet. Memang terdapat maksud yang

tersembunyi di balik komposisi pasukan yang hampir setengahnya Muslim

tersebut, sekalipun maksud Soviet tersebut ditarik pulang lebih awal pada tahun

1980 di tengah invasi yang terus dilanjutkan.29

Februari 1980, hal yang mengejutkan adalah ketika pasukan Muslim itu

ditarik mundur oleh Soviet, unit-unit pasukan yang menggantikan mereka

“hampir sepenuhnya terdiri dari orang-orang Soviet asli.”30 Soviet memang

bermaksud mengadakan semacam afiliasi atau asimilasi yang berbentuk

militeristik terhadap orang-orang Muslim Afghanistan, dengan cara mengirim

pasukan Muslim dari Asia Tengah tersebut. Namun jelas dilihat, maksud tersebut

gagal. Misi tersebut juga dibarengi dengan prediksi bahwa Soviet merasa berjasa

28 Abdullah Azzam, Perang Afghanistan…., op.cit., hlm. 62.

29 Edward Mortimer, op.cit., hlm. 375.

30 Ibid.
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dengan langkahnya untuk membunuh Hafizhullah Amin. Soviet cenderung

mengharapkan rasa terima kasih yang mendalam dari rakyat Afghanistan dari

penggulingan pemerintahan Amin tersebut. Dengan begitu, Brezhnev, sang

pemimpin Soviet, terlalu jauh untuk merasa bahwa keputusannya tepat untuk

mengirim pasukan-pasukan Muslim ke Afghanistan, dengan maksud secara tidak

langsung agar pasukan-pasukan tersebut menjadi semacam “agen propaganda”

komunisme yang mempromosikan “kebaikan dari sistem komunisme”.

Hasil keputusan dan kebijakan pertama Soviet tersebut justru

memperlihatkan aib, yang datang terlalu awal bagi Soviet dalam agenda

invasinya. Pasukan Muslim yang dikirim Soviet ke Afghanistan bukan merupakan

pasukan khusus yang dibekali keterampilan dan pendidikan yang mapan tentang

“komunisme” dan cara mempropagandakan komunisme. Walhasil, invasi tersebut

justru semakin menimbulkan kebencian rakyat Afghanistan, dan kaum Muslimin

khususnya, maka invasi Soviet itu segera “terlibat dalam operasi-operasi melawan

pasukan “pemberontak” yang berperang atas nama Islam.”31

Itulah yang terjadi, bahkan hingga karya Edward Mortimer berjudul

Politics of Islam—sebagai salah satu buku rujukan penelitian ini—ditulis dan

diterbitkan (tahun 1981), kebijaksanaan yang diambil oleh Soviet nampak tak

jauh-jauh dari kesan “berusaha untuk tidak memperbesar aib”, karena yang terjadi

31 Ibid., hlm. 376.
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Soviet terus menimbang-nimbang cara-cara invasinya untuk selalu memegang

kendali secara aman, dan agar tak terlalu sering mengadakan pertempuran secara

langsung dengan para Mujahidin—pasukan perlawanan Muslim. Soviet benar-

benar tahu bahwa menghadapi perlawanan Muslim Afghanistan akan

menimbulkan resiko kekalahan yang menghancurkan kredibilitas Komunisme dan

Soviet, namun nampaknya Soviet lebih memilih invasi ini daripada menyaksikan

Pemerintahan Islam anti-Komunis tegak di Afghanistan, karena itu akan menjadi

aib yang lebih besar bagi Soviet. Bahkan, agar pemerintaahan Islam itu gagal

ditegakkan, “para pemimpin Soviet akan rela, kalau perlu, untuk membayar

dengan harga yang sangat mahal,” ungkap Mortimer.32

It is what it is. Setidaknya, benar adanya kalau Soviet harus membayar

mahal operasi invasinya itu. Bagaimana tidak, Afghanistan bukanlah negeri yang

dihuni oleh orang-orang yang “mudah diatur”. Pemerintahan Komunis di

pemerintahan juga telah membuktikannya, walaupun terbatas hingga Amin

bercokol dan digulingkan. Meskipun membuktikan bahwa pemerintahan sekular

itu mengenalkan dirinya sebagai Komunis, namun seperti yang telah dinyatakan

bahwa pemerintahan Komunis itu diam-diam ingin membelot dari hegemoni

32 Ibid., hlm. 377. Abdullah Azzam bahkan menunjukkan perkiraan pengeluaran
Soviet untuk menggelar invasi ke Afghanistan tersebut. Azzam mengatakan bahwa, “Jika
Rusia (Soviet) mengerahkan setengah juta pasukannya di Afghanistan, seperti pasukan
Amerika di Vietnam, maka Rusia akan mengeluarkan biaya 250.000.000 dollar setiap hari,
ditambah 100.000.000 dollar untuk pemerintahan bonekanya di Kabul. Berarti ia (Soviet)
harus mengeluarkan biaya 350.000.000 dollar setiap hari.” Lihat Abdullah Azzam, Perang
Jihad…., hlm. 113.
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Soviet. Dengan begitu, kurang lebih mudah untuk mengatakan bahwa yang

disebut sebagai “perlawanan rakyat” juga mencerminkan hal yang serupa. Islam

memang tampil sebagai kekuatan utama, namun tidak bisa dilupakan bahwa

dalam masalah etnik, Afghanistan ditempati oleh beberapa etnis yang juga

meneriakkan resistensi yang sama terhadap invasi Komunis di negeri itu.

Meski jauh untuk dikatakan sebagai unity atau kesatuan, perlawanan lokal

telah membentuk semangat “keanti-loyalitasan” atau oposisi yang bentuknya

multi-group. Untuk itu, mari menyimak penjelasan Voll tentang kelompok oposisi

lokal ini:

Masa-masa kemudian tidak terjadi kesatuan, setidak-tidaknya sejak akhir
tahun 1979 telah muncul enam-puluhan kelompok oposisi dengan
berbagai kekuatan dan komposisinya. Ciri pokok munculnya oposisi non-
radikal adalah terutama karena bentuknya yang konservatif. Kelompok ini
bukan merupakan gerakan fundamentalis yang bertujuan mendirikan
rejim Islam baru; sebaliknya, oposisi itu berusaha untuk mempertahankan
kondisinya, karena itu mereka menentang program-program sosial dan
ekonomi yang radikal. Kelompok-kelompok kesukuan dan etnik
memberontak dalam rangka mempertahankan kedudukan dan tradisi
khusus mereka, dan mereka menentang usaha-usaha yang dilakukan
pemerintah pusat untuk melakukan pengendalian dari ibu kota. Bentuk
perlawanan inilah yang ada sepanjang sejarah di Afghanistan; hal ini
diperkuat oleh sifat radikal program pemerintah pusat yang baru, tetapi
itu tidak diciptakan oleh mereka.33

Alasan-alasan yang melibatkan etnik atau kesukuan memang menjadi

faktor penting dalam permasalahan oposisi, terutama ketika secara kondisional

mereka terusik dengan invasi Soviet atau program-program yang digulirkan

33 John Obert Voll, op.cit., hlm. 383.
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pemerintah. Namun penting juga untuk disadari bahwa dalam kubu oposisi

berbasis etnis dan kultural tersebut Islam menjadi hal yang tetap penting,

mengingat Islam merupakan penyuplai semangat terbesar bagi rakyat

Afghanistan. Oleh karena itu, perlawanan paling penting terhadap invasi Soviet

justru diperlihatkan dengan bentuk yang “Islamis” daripada identitas oposisi

berbasis etnik, sekalipun tidak bisa disangkal juga bahwa masalah etnik akan

mengiringi faktor konflik antar kelompok Islam yang hadir.


