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BAB III
MUJAHDIN AFGHAN

A. Para Aktor Jihad

Gambaran tentang masyarakat Afghanistan kebanyakan terwarnai oleh

identitas perlawanan yang heroik. Perang Anglo (Inggris)-Afghan I (1838-1842)

dan Anglo-Afghan II (1878-1979) setidaknya telah mencerminkan bahwa rakyat

di negeri ini bukanlah sekelompok komunitas bangsa yang mudah bertekuk lutut

di hadapan orang-orang berkulit putih. Dengan begitu terbukti bahwa kata

“melawan” merupakan kosa-kata paling ampuh yang barangkali bisa ditemui

setiap menjumpai orang Afghan, sekalipun bagi beberapa entitas. Identitas ini tak

segera menjadi omong-kosong karena tradisi perlawanan ini terus memperbarui

dirinya seiring “para penindas” lainnya mencoba mematahkan perlawanan yang

ada, sekalipun ada kalanya “para penindas” itu adalah orang-orang yang sempat

dipercaya untuk memimpin Afghanistan.1

1 Meluasnya kekuasaan Islam pada abd ke-8 M menyebabkan tentara-tentara Islam
menyebar ke penjuru bumi, tak terkecuali Afghanistan. Penyebaran tersebut lantas
berdampak pada munculnya kekuasaan-kekuasaan regional. Di Afghanistan pada abad ke-18
telah muncul sebuah dinasti politik yang disebut Dinasti Duraniyah yang didirikan oleh
Ahmad Syah Durrani, sebagai konsekuensi dan keterkaitan dengan Dinasti Moghul di India,
kalau tak dikatakan memisahkan diri pada tahun 1747.  Memasuki abad ke-19, dinasti ini
mulai terpecah-pecah dan terjadilah perang saudara sampai pada tahun 1880. Salah satu
penyebab perang saudara ini adalah intervensi Inggris dengan memanfaatkan raja-raja lokal
dan politik ketergantungan modernisasi. Lihat Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam,
Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 203.
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Islam, sekali lagi, telah menjadi identitas dan ukuran yang menentukan

“kezhaliman” yang perlu dilawan di tengah-tengah negeri. Hal ini juga tercermin

dalam sikap kontradikitif rakyat terhadap raja terakhir Afghanistan, Zahir Syah,

yang mulai menampakkan sikap anti terhadap Islam dan simbol-simbolnya.

Bukan saja karena alasan-alasan ekonomis atau “kesejahterahan rakyat”, namun

rakyat memiliki alasan penting di atas segala masalah ekonomi maupun

kesejahterahan. Dengan begitu, bantuan keuangan dari AS ataupun Uni Soviet

hampir tak lagi dihiraukan, karena hal itu bukan lagi dianggap sebagai kerjasama

dalam hal ekonomi belaka. Lebih dari itu misi ideologis, sebagaimana disebutkan,

telah menebarkan pengaruh dan hegemoni yang dianggap segera akan

menciptakan krisis identitas di kalangan rakyat.

Abdullah Azzam mencatat bahwa untuk menentang arus de-Islamisasi

melalui ideologisasi yang dilakukan pemerintah (yang bersekutu dengan AS atau

Uni Soviet) tersebut, arus perlawanan segera terbentuk. Azzam menyebutkan

pada tahun 1959, seorang professor Fakultas Syari’ah Universitas Kabul telah

memulai sebuah pembinaan untuk mengkader pemuda Islam di kampus-kampus

agar mampu menghadapi arus de-Islamisasi yang sedang terjadi.2 Sangat terasa

bahwa kali ini, di Afghanistan, arus perlawanan yang berbasis Islam muncul dari

kalangan cendikia (intelektual). Pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di

2 Abdullah Azzam, “Ayyaturrahman fie Jihadil Afghaan”, a.b. H. Salim Basyarahil,
Perang Afghanistan, Jakarta: Gema Insani Press, 1986,. hlm. 56.



63

Afghanistan segera membuktikan menjadi pengaruh utama dalam perubahan yang

terjadi di Afghanistan.

Kehadiran Profesor Ghulam Muhammad Niazi (lihat lampiran 7, hlm.

216) dalam sejarah Afghanistan modern telah menginspirasi terbentuknya

organisasi yang disebut Muslim Youth Organization3, yang memulai gerakannya

pada tahun 1966. Meski Muhammad Niazi dan professor-profesor lainnya tidak

memainkan peran secara langsung bagi pergerakan mahasiswa yang ada, namun

transfer semangat dan pengetahuan tentang pergerakan memicu lahirnya Muslim

Youth Organization. Profesor-profesor seperti Muhammad Niazi ini yang

kemudian memperkenalkan bahwa pergerakan mahasiswa Islam merupakan

bagian dari Dunia Muslim. Mereka juga menciptakan atsmosfer intelektual,

bahwa Islam masih sangat relevan untuk diterapkan pada transformasi sosial dan

politik di mana-pun dan kapan-pun.4

3 Dalam bahasa Afghanistan disebut Sazman-i Jawanan-i Musulman.

4 ….Although Ghulam Muhammad Niazi and other professors did not take a direct
role in the student activities, they informed the students of movement going on in other parts
of the Muslim world and provided them with a sense of how Islam could be made relevant to
the social and political transformations everywhere apparent in the latter half of the
twentieth century. (Meskipun Ghulam Muhammad Niazi dan professor-profesor lainnya tidak
mengambil peran secara langsung dalam aktivitas [pergerakan] mahasiswa, mereka telah
menginformasikan kepada pergerakan mahasiswa bahwa mereka [pergerakan mahasiswa]
akan menjadi bagian dari dunia Muslim dan memperkenalkan mereka dengan pengertian
bahwa Islam bisa sangat relevan  [untuk diterapkan] pada transformasi sosial dan politik di
mana-pun, yang nampak pada pertengahan abad keduapuluh.) Lihat David B. Edwards,
“Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad”, California: University of California
Press, 2002, hlm. 204.
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Pergerakan Islam umumnya lebih sering dijelaskan dalam bentuk sebuah

jaringan intelektual yang saling berkait. Hal inilah yang terbukti muncul di

Afghanistan. Harus diakui bahwa (juga telah disebutkan) Afghanistan bukanlah

satu-satunya negeri, pada periode pertengahan abad keduapuluh, yang mengalami

gejolak konfrontasi antara Islam dan Barat (termasuk Soviet). Di dunia Islam lain,

seperti Islam di Mesir, pada waktu itu juga sedang mengalami gejolak dalam

negeri. Maka kemunculan sebuah pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir

memperjelas adanya semangat perlawanan terhadap rezim sekuler, yang

disponsori Barat secara langsung maupun ideologis. Ghulam Muhammad Niazi

yang pernah berada di Kairo untuk studinya pada tahun 1950-an, terinspirasi oleh

pergerakan-pergerakan layaknya Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood).

David B. Edward bahkan mencatat bahwa Muhammad Niazi memiliki hubungan

langsung dengan para anggota Ikhwanul Muslimin selama ia berada di sana.5

5 Ibid. Sejarah Mesir abad sembilan-belas dan abad dua-puluh menyerupai sejarah
Turki (yang setelah Khilafah Turki Utsmani runtuh, Mustafa Kemal Pasha melakukan
sekularisasi yang ekstrim) sekalipun dalam beberapa hal penting terdapat perbedaan.
Sekularisasi merupakan masalah paling penting untuk memahami kondisi sosial-politik
masyarakat Turki Utsmani, dan Mesir khususnya. Pemerintah kolonial Inggris merupakan
salah satu pihak yang bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang terjadi. Di Mesir
saat itu, pemerintahan Inggris menghentikan konsolidasi  elite militer dan elite administratif
Mesir dan membentuk lapis elite kedua yang terdiri dari tuan tanah, pegawai pemerintah,
pedagang, dan kaum intelegensia yang meneyerukan independensi nasional. Pada
perkembangan itu, lapis elite kedua berkuasa pada tahun 1922-1952. Perubahan ini tentu saja
belum final. Lapis elite kedua yang berhaluan liberal ini kemudian digulingkan oleh para
nasionalis Mesir, yang membentuk rezim militer dan sosialis dan berkuasa di Mesir hingga
sekarang ini. Lihat Ira M. Lapidus, “A History of Islamic Societies”, a.b., Ghufron A.
Mas’adi (cet. 2), Sejarah Sosial Ummat Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hlm.
101.
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Boleh jadi, pergerakan paling efektif dalam perkembangan politik

Muslim, yang tepat sekali jika disebut radikal ini, bermula dari sebuah tempat

yang disebut kampus Universitas Kabul. Dalam bukunya berjudul Before Taliban:

Genealogies of the Afghan Jihad, David B. Edwards dalam sebuah bab berjudul

The Islamic Jihad, khusus membahas tentang perkembangan dan geneologis

pergerakan yang muncul di Afghanistan. Dalam bab itu, Edwards juga

memperkenalkan tentang kampus Universitas Kabul yang merupakan rahim dari

pergerakan Muslim modern pertama di Afghanistan. Edwards menulis:

The most important fact to keep in mind when considering the
development of radical Muslim politics in Afghanistan is the place where
it all began—the campus of Kabul University. Although originally
established in 1946, the university was small, scattered, and insignificant
institution until the mid-1960s, when the major expansion was undertaken
that included the consolidation of the formerly dispersed faculties onto a
single campus. Bankrolled by large grants from the United States Agency
for International Development and other foreign-assistance programs,
the university added new classrooms and laboratories, as well as
dormitories for the ever-increasing student body, whose numbers rose
from eight hundred in 1957, to two thousand in 1963, to thirty-three
hundred in 1966. Along with the infusion of money, students, and
facilities came foreign instructors from the United States, Europe, and the
Soviet Union.6 (Fakta penting yang perlu diingat ketika
mempertimbangkan perkembangan politik Muslim radikal di Afghanistan
adalah tempat di mana semuanya dimulai—kampus Universitas Kabul.
Meskipun awalnya didirikan pada tahun 1946, universitas tersebut kecil,
berpencar, dan nampak sebagai institusi yang tidak penting hingga
pertengahan tahun 1960-an, ketika diberlakukan perluasan skala besar
yang mencakup penyatuan fakultas-fakultas yang tadinya terpisah
menjadi satu kampus. Digelontor oleh dana besar dari Agen Amerika
Serikat untuk Pembangunan Internasional dan program bantuan asing
lainnya, universitas tersebut menambah ruangan kelas dan laboratorium,

6 David B. Edwards, op.cit., hlm. 201.
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begitu juga asrama untuk mengantisipasi peningkatan jumlah mahasiswa,
yang angkanya terus bertambah, dari delapan-ratun pada tahun 1957, dua-
ribu pada tahun 1963, sampai tiga ribu-tiga ratus pada tahun 1966. Seiring
dengan bertambahnya uang, mahasiswa, dan fakultas, didatangkanlah
instruktur-instruktur [pengajar, -tenaga ahli] dari Amerika Serikat, Eropa,
dan Uni Soviet.

Universitas tersebut segera menyatukan mahasiswa dari seluruh penjuru

negeri. Namun bagaimanapun, disebutkan bahwa universitas tersebut

mengandung unsur keterlibatan dana asing dari negeri-negeri Eropa dan Amerika,

maka untuk memasuki dan menjadi mahasiswa di sana terbilang cukup sulit.

Sebagai sebuah institusi modern di tengah pendidikan tradisional madrasah,

universitas itu kemudian juga berkembang menjadi sebuah institusi elite, yang

membuat tak semua lapisan ekonomi masyarakat Afghan bisa menjadi mahasiswa

di sana. Kampus biasanya memunculkan orang-orang yang serius untuk belajar

dan menempa diri agar menjadi seorang ilmuwan ataupun figur yang diinginkan

sesuai cita-cita profesinya, namun tak menghindari kemungkinan bahwa di

kampus itu juga terdapat sekelompok mahasiswa yang bahkan tak pantas atau tak

memiliki hasrat untuk menjadi mahasiswa sejati. Kebanyakan dari mereka adalah

para mahsiswa yang orang-tuanya memiliki koneksi pribadi dengan pihak

kampus.7

Kondisi yang sedari awal telah memunculkan penyimpangan tersebut

telah mencetak mahasiswa-mahasiswa yang hidup semau mereka sendiri di

7 Ibid. hlm. 202.
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lingkungan kampus. Banyak mahasiswa yang merasa diri mereka superior atas

mahasiswa lain, sehingga terjadilah ketimpangan dan bullying (intimidasi) yang

dilakukan “mahasiswa kuat” terhadap “mahasiswa lemah”. Kekerasan dan

kerusuhan juga sering tak bisa dihindari. Pihak administrator kampus umumnya

menjaga jarak mereka terhadap situasi ini. Hal ini setidaknya terindikasi karena

beberapa dari “mahasiswa pengacau” di kampus adalah para-mahasiswa yang

orang-tua atau wali mahasiswanya merupakan orang-orang yang memiliki

“koneksi-bagus” dengan pihak kampus.8

Situasi kampus tersebut justru memancing perhatian dari mahasiswa

Muslim yang benar-benar memiliki perasaan keagamaan (Islam) yang mendalam

(religious sense-feeling), karena bagaimanapun, para mahasiswa pengacau juga

sering menganggu praktek ibadah mahasiswa Muslim di kampus. Bahkan salah

seorang dari mereka pernah menusukkan sebilah pisau di lengan mahasiswa

Muslim yang sedang mengerjakan sholat di masjid kampus. Ditambah lagi,

perilaku-perilaku brutal tersebut diindikasikan sebagai efek semangat komunisme

yang merebak di kampus-kampus, hingga akhirnya mahasiswa-mahasiswa

pengacau ini sering diidentifikasikan sebagai mahasiswa kiri (leftist student—

sebutan yang menjurus kepada kaum komunis).9 Pada tahun 1984 dan 1986,

Edwards telah meewancarai salah seorang alumni Universitas Kabul yang juga

8 Ibid., hlm. 203.

9 Ibid.
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merupakan salah satu anggota penting Muslim Youth Organization. Dialah Qazi

Muhammad Amin (Qazi Amin).

Dalam wawancara itu, Qazi Amin menuturkan penjelasannya tentang

mahasiswa kiri dan “tingkah-polahnya” di kampus. Kampus-kampus di

Afghanistan, sebagaimana penjelasan Edwards, kebanyakan didirikan berdasar

keterlibatan negara-negara asing dalam hal finansial. Tidak hanya itu, tenaga

pengajar-pun akhirnya diimpor ke Afghanistan dengan berbagai misi kepentingan.

Qazi Amin menjelaskan,

There were some Russian who were teachers at the Polytechnic Institute.
Their families also lived on the campus and they showed their own films
there. Engineer Habib-ur Rahman, Engineer Matiullah, Engineer Azim,
and Engineer Salam were all students at the Polytechnic at the time that
the Russian showed a film there that was about godlessness [bi khudayi].
[In the film] there was a farmer who was plowing the land. He became
thirsty, so he drinks some water and prays to God. After that, somebody
else came along and helped him by giving him water and other things.
Then, this man asked the farmer, “Did God give you anything? Of course,
it was I who gave you the water and helped you, so there is no God.”
During the screening of this film, while it was running, Engineer Habib
ur-Rahman threw something at the screen, and there was a
confrontation.10 (Ada beberapa orang Rusia yang mengajar di Institut
Politeknik. Keluarga mereka juga tinggal di kampus, dan mereka
menunjukkan film-film mereka di sana. Insinyur Habib-ur Rahman,
Insinyur Matiullah, Insinyur Azim, dan Insinyur Salam merupakan
mahasiswa-mahasiswa pada saat orang-orang Rusia itu menunjukkan
sebuah film tentang “ketidakadanya Tuhan”. Dalam film tersebut, ada
seorang petani yang sedang mencangkul. Dia haus, lalu dia minum air
dan berdo’a kepada Tuhan. Setelah itu, seseorang datang dan
menolongnya dengan memberinya air dan hal lain. Kemudian, orang itu
bertanya kepada si petani, “Apakah Tuhan memberimu sesuatu?  Tentu,

10 Ibid. hlm. 205.
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akulah yang memberimu air dan menolongmu, jadi Tuhan itu tidak ada.”
Ketika film tersebut masih ditampilkan, Insinyur Habib ur-Rahman
melemparkan sesuatu ke layar, dan terjadi sebuah keributan.)

Itu cerita tentang bagaimana para dosen asing dari Rusia mendoktrin

mahasiswa Afghanistan tentang atheisme, yang secara umum dikenal sebagai

unsur dari komunisme. Bagaimana dengan para mahasiswa yang telah menjadikan

komunisme sebagai agama mereka? Qazi Amin kembali menceritakan.

About a year after this, another event occurred. During Ramazan, the
communists threw the Qur’an from the window of a mosque that was on
fourth floor of a dormitory at the university. The next day, all the students
saw the Qur’an lying on the road. The pages were torn, and it was
covered with snow. This provoked the members of the movement. We felt
the need for more intensive struggle. In fact, we were revived by this
action…. It was the month of Ramazan, and the Khalqis had asked the
government to kept the cafeteria open for student who did not want to
kept fast. But the government didn’t dare to let it stay open. Besides that,
during iftar [the ceremony that occurs at sunset each evening during
month of Ramazan, who Muslims break the fast], some of the Khalqis
deliberately insulted students who were observing the fast. So the conflict
started between those students who observed the fast and those who
didn’t.11 (Kira-kira setahun setelah ini [keributan karena penyetelan film
atheistik] peristiwa lain terjadi. Ketika Ramadhan, para komunis
melempar al-Qur’an dari jendela masjid yang berada di lantai empat
asrama universitas. Hari setelah itu, semua mahasiswa melihat al-Qur’an
berserakan di jalan. Halaman-halamannya tersobek, dan tertutup salju. Ini
telah memprovokasi anggota pergerakan. Kami merasa perlu untuk
meningkatkan perlawanan. Sehingga, kami merasa terpacu karena aksi
ini…. Saat itu bulan Ramadhan, dan anggota faksi Khalq meminta
pemerintah untuk tetap membuka kantin untuk para mahasiswa yang
tidak ingin melaksanakan puasa. Tapi pemerintah tidak berani untuk
membiarkannya tetap buka. Selain itu, ketika iftar [upacara (ibadah) yang
dilakukan pada saat matahari terbenam setiap petang di bulan Ramadhan,
yaitu ketika orang Muslim berbuka puasa], beberapa orang dari faksi
Khalq secara bebas menghina mahasiswa yang sedang berbuka puasa.

11 Ibid., hlm. 206.
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Lalu terjadilah konflik antara mahasiswa yang sedang berbuka puasa dan
yang tidak.)

Telah menjadi jelas adanya bahwa kelngsungan konsekuensi antara

situasi kampus yang serba konfrontatif dan pembentukan pergerakan Muslim. Hal

ini bukan berarti nampak sebagai pergerakan yang lahir dari reaksi-reaksi

pragmatis di lingkungan sekitar tempat pergerakan itu tumbuh dan berkembang,

namun pergerakan Muslim di Afghanistan mendapat ransangan sosial secara

langsung. Rangsangan tersebut merupakan refleksi dari perkembangan dan iklim

politik yang diskursusnya lebih luas. Universitas Kabul telah mengubah jalannya

sejarah perlawanan di Afghanistan, karena hadirnya kampus ini secara serta merta

telah berubah menjadi tempat berkumpulnya pemuda-pemuda Afghan untuk

memformulasikan gagasan, organisme gerakan, dan rencana,12 tanpa intervensi

pihak-pihak yang telah lebih mendahului, seperti kalangan ulama yang saat itu

sudah mulai memfokuskan diri terhadap urusan pemerintahan sekuler.

Segera, gerakan mahasiswa Muslim yang mula-mula memberikan respon

dan reaksi terhadap permasalahan ini dipimpin oleh seorang mahasiswa

kharismatik yang bernama Abdurrahim Niazi. Dia adalah seorang mahasiswa

yang telah dikader oleh Professor Ghulam Muhammad Niazi. Kesamaan nama

“Niazi” pada keduanya tidak mengartikan adanya hubungan darah secara

langsung. Niazi adalah salah satu nama suku di Afghanistan. Boleh jadi, karena

12 Ibid., hlm. 220.



71

kedekatan ikatan suku tersebut, Niazi yang lebih tua menjadi lebih mudah

memberikan penetrasi ideologis dan emosional kepada Niazi muda, di samping

Niazi muda sendiri memang memiliki potensi besar di dalam dirinya.

Dimulainya semangat pergerakan mahsiswa Muslim dipicu oleh

kesamaan perasaan, pemikiran dan cita-cita atas perjuangan melawan rezim

sekuler dan pengaruh Barat di Afghanistan. Para mahasiswa yang merasa dalam

kondisi emosi dan mental seperti itu memiliki visi Islam penuh sebagai kekuatan

masa depan di Afghanistan. Oleh karena itu, pergerakan ini semakin mendapat

pengaruh luas, tidak hanya mengakomodasi semangat mahasiswa Muslim,

pergerakan ini segera mendapat respon yang baik oleh para dosen, tidak hanya

dosen dari Universitas Kabul. Maka tak lama, pergerakan Muslim tersebut

kemudian merangkum mahasiswa-mahasiswa dari luar Universitas Kabul.13

Pergerakan inilah yang kemudian, setidaknya, layak disebut sebagai embrio

terbaik dalam sejarah perlawanan Afghanistan, khususnya dalam menghadapi

arus komunisasi.

Abdurrahman Niazi, sebagai seorang pioneer dalam gerakan itu,

kemudian mengarahkan pergerakan mahasiswa Muslim—Muslim Youth

Organization—menjadi sebuah benteng terhadap kondisi universitas yang serba

atheistik. Pada tahun 1969, saat pemerintahan monarkial masih tegak di

13 Ibid., hlm. 201.



72

Afghanistan, Niazi muda mengambil peran besar dan aktif menyuarakan tentang

kelemahan dan kecacatan komunisme sebagai sistem umum yang mula-mula telah

merambati elemen-elemen pemerintahan, ia juga telah mengorganisasikan

berbagai aksi demonstrasi dan aktifitas lainnya. Tak hanya itu, Niazi juga

memimpin pergerakan mahasiswa Muslim menjadi sebuah organisasi Islam yang

menawarkan dua hal sekaligus: sebagai organisasi relijius dan menggerakan Islam

menjadi kekuatan ideologis yang dipicu oleh semangat relijius dalam Islam.

Sayangnya, karir Niazi tak lama. Empat-belas bulan setelah dimulainya

pergerakan Muslim—Muslim Youth Organization, pada bulan Juni 1970,

Abdurrahim Niazi meninggal dunia karena penyakit Leukimia. Perasaan

emosional karena berpulangnya seorang pioner tersebut telah mengakibatkan

perubahan besar dalam tubuh organisasi, sekaligus dimulainya satu episode baru

bagi pergerakan mahasiswa Muslim. Kematian Andurrahim Niazi meninggalkan

banyak tugas kepemimpinan bagi Muslim Youth Organization, karena setelah itu

krisis kepemimpinan segera terjadi dan menggiring organisasi tersebut pada

ancaman fragmentasi dan perpecahan.14

Nama Gulbuldin Hikmatyar (lihat lampiran 8, hlm. 217) dan Burhanuddin

Rabbani (lihat lampiran 9, hlm. 218) kemudian santer terdengar di kalangan

pergerakan mahasiswa Muslim. Dua orang itu masing-masing mengklaim sebagai

14 Ibid., hlm. 207.
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pemimpin penerus Muslim Youth Organization setelah meninggalnya

Abdurrahim Niazi. Sejak pemerintahan Daud Khan pada tahun 1973 dimulai,

ruang juang Muslim Youth Organization menjadi menyempit. Daud Khan segera

memberlakukan aksi represi terhadap gerakan-gerakan yang mencoba menghalau

arus modernisasi dan komunisme di Afghanistan. Kebijakannya mula-mula

“membersihkan” gerak militansi Islam yang ada di Afghanistan, dengan upaya

penangkapan aktifis-aktifis Muslim. Segera, pemimpin-pemimpin dan orang-

orang berpengaruh dalam Muslim Youth Organization banyak yang ditangkap

dan ditahan oleh rezim Daud. Ghulam Muhammad Niazi contohnya. Professor

dan inspirator Muslim Youth Organization ini ditangkap pada tahun 1974. Maka

tak heran, krisis kepemimpinan memacu terjadinya disorientasi dalam tubuh

Muslim Youth Organization.

Mudahnya, kini Muslim Youth Organization terbelah menjadi dua:

kalangan yang menghendaki aksi perjuangan bersenjata, atau jihad konfrontatif,

dan kalangan yang melakukan prinsip kehati-hatian dalam pendekatan

perjuangannya. Kalangan yang menghendaki perjuangan bersenjata ini diwakili

oleh kepemimpinan Hikmatyar, sedangkan kalangan yang lain dipimpin oleh

Rabbani. Masing-masing kemudian menjadi faksi sayap dari Muslim Youth

Organization, bahkan kedua sayap inilah yang kemudian menenggelamkan nama

Muslim Youth Organization. Faksi sayap yang dipimpin oleh Hikmatyar sepakat
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menamai faksinya sebagai Hizbi Islam, sedangkan Rabbani menyebut faksinya

dengan nama Jami’at Islam.15

Hikmatyar adalah seorang mahasiswa dari etnis Pushtun (etnis terbesar di

Afghanistan) Provinsi Kunduz Utara, jurusan teknik mesin di Universitas Kabul.

Dia adalah seorang mahasiswa yang menjadi salah satu pendiri Organisasi

Pemuda Muslim. Dia menjadi seorang mahasiswa radikal yang mendukung aksi-

aksi represif dalam menghadapi mahasiswa dan pemerintah bercorak komunis di

Afghanistan, sehingga akibat sikap dan aksinya itu, ia sempat merasakan

dinginnya penjara pemerintah Zahir Shah selama satu setengah tahun. Hikmatyar

dipresentasikan sebagai generasi muda. Generasi muda ini merefleksikan

semangat kontradiksi yang frontal dari sebuah pergerakan Islam di Afghanistan.

Memang tidak semuanya, dalam Muslim Youth Organization, keanggotaannya

ditentukan oleh pengalaman dan riwayat hidup yang berbasis ideologis, seperti

halnya Hikmatyar. Ia bahkan dapat dikategorikan seorang yang telah menjadikan

Islam, dalam pemikirannya sebagai sebuah ideologi yang dinamis, di sini hampir

tidak ditemukan jejaknya sebagai seorang mahasiswa lulusan madrasah.

Berbeda dengan Hikmatyar, Rabbani merupakan seorang yang memiliki

kedekatan relasi dengan Profesor Ghulam Muhammad Niazi, karena statusnya

sebagai pengajar (dosen). Dengan begitu, klaim kepemimpinan Rabbani dapat

15 Ibid., hlm. 235.
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dikatakan berdasarkan ini: peran Niazi yang mampu mengadaptasi pemikiran dan

pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir membuat golongan non-mahasiswa,

layaknya Ghulam Niazi dan Rabbani, mengklaim memiliki otoritas yang lebih

besar dibanding golongan mahasiswa atau kaum muda, yang dianggap sebagai

“pengikut” atau murid. Kenyataannya-pun, Rabbani juga memiliki andil dalam

proses adaptasi dan transformasi pemikiran Ikhwanul Muslimin di Afghanistan,

karena dia berperan aktif dalam menerjemahkan buku-buku karangan ideolog-

ideolog Ikhwan, seperti Sayyid Quthb (lihat lampiran 15 halaman 226). Dari segi

pengalaman dan jejak pendidikan, Rabbani memiliki pengalaman lebih luas, yang

telah banyak menghabiskan waktunya untuk banyak menerjemahkan dokumen-

dokumen dan buku-buku, mengajar, berperjalanan ke berbagai negara dan

mempelajari banyak bahasa.16

Demikianlah, pokok perubahan yang digambarkan dalam sejarah

Afghanistan menunjukkan cerminan arus baru, sekaligus memperbaharui citra

perlawanan yang terjadi di negeri itu. Islam sekali lagi memang selalu

menampakkan sisi perjuangan di antara para pemeluk-pemeluknya di

Afghanistan. Hadirnya sebuah institusi baru yang disebut universitas di

Afghanistan, yang cenderung memperkenalkan diri sebagai agen sekularisme,

justru menimbulkan reaksi yang terus berdialek. Jika saja institusi modern, yang

merupakan gembong perubahan melalui koridor-koridor pendidikan ini tak

16 Ibid., hlm. 242.
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menampilkan eksistensinya, perlawanan yang berwajah Islam tentu tetap ada.

Namun realitas yang berkata lain tak membuat wajah Islam di Afghanistan

menampilkan, atau bahkan menyimpangkan konsep Islam secara umum, malah

transformasi wajah Islam ini semakin lebih progresif dengan munculnya ide-ide

pergerakan yang diimpor dari pemikir-pemikir Muslim dari dunia Islam lain,

layaknya Mesir –dengan icon Ikhwanul Muslimin beserta para ideolog-

ideolognya, seperti Sayyid Quthb.17

17 Dalam sebuah karya monumental berjudul Ma’alim fie ath-Thariq, Sayyid Quthb
banyak memunculkan istilah “pergerakan”. Buku ini memang merumuskan suatu pola
transformasi umat Islam dan generasinya menuju suatu gerakan dengan pola-pola yang
berpedoman al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.. Sisi transformasi menuju pada pola
gerakan inilah yang menunjukkan sistem (nidzam) masyarakat Islam yang mengharuskan
untuk menjaga eksistensinya dengan melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok
masyarakat selain Islam, yaitu apa yang disebut Quthb sebagai masyarakat jahiliyah. Artinya,
pada fase ini, masyarakat Islam serta kelompok yang melakukan perlawanan terhadap
masyarakat jahiliyah bermuara pada suatu sistem pergerakan yang berpedoman Islam. Pada
bab Jihad fi Sabilillah dalam buku itu misalnya. Sayyid Quthb ramai menggunakan
pengkelompokkan atas orang-orang beriman dan orang-orang yang tergolong non-iman
(kafir).Lihat, Sayyid Quthb, “Ma’alim fi ath-Thariq”, a.b. Mahmud Harun Muchtarom,
Ma’alim fi ath-Thariq: Petunjuk Jalan yang Menggetarkan Iman, Yogyakarta: Uswah, 2011,
hlm. 111. Lihat juga Sayyid Quthb, “Fiqhud-Da’wah: Maudh’at fi ad-Da’wah wal Harakah”,
a.b. Abdul Majid, Fiqih Pergerakan: Aku Wariskan untuk Kalian, Yogyakarta: Uswah, 2008,
hlm. 78.

Karena teori-teorinya tentang pergerakan dan pedoman Islam telah mengganggu
eksistensi penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam di negara-negara modern, maka
Sayyid Quthb beserta pemikiran-pemikirannya dilabeli “berbahaya” oleh para penguasa,
khususnya oleh Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir semasa itu. Quthb menyebut Thaghut
kepada para penguasa yang tidak menerapkan hukum-hukum dan pemerintahan Islam:
sebuah sebutan yang semestinya telah tercantum pada penguasa dan pemerintahan yang
menolak hukum al-Qur’an dan Sunnah, sebutan yang telah ada sejak al-Qur’an turun. Lihat
Nuim Hidayat, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya, Jakarta: Gema Insani
Press, 2005, hlm. 29. Untuk melihat sedikit gambaran teoritis pemikiran Sayyid Quthb, lihat
Ibid. dan K. Salim Bahnasawi, “Fikru Sayyid Quthb fi Miizaan isy-Syar’i”, a.b. Abdul
Hayyie al-Kattani dkk., Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb, Jakarta: Gema Insani Press,
2003, hlm. 67.
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Hadirnya semangat pergerakan Islam tersebut-pun sebenarnya disambut

dengan konsepsi permasalahan lokal yang sebenarnya lebih lama hadir di

Afghanistan. Hal ini nampaknya semakin menimbulkan kesan fragmentasi Islam,

di mata para pengamat Afghanistan, atau Islam pada umumnya. Sekali lagi, dalam

sejarah Islam, para pengamat ataupun sarjana-sarjana yang memfokuskan

studinya tentang Islam semakin bersemangat untuk mengatakan bahwa Islam itu

“sangatlah banyak”. Secara realitas, memang demikian, namun idealita secara

normatif-historis tentu tidak akan berputar-putar untuk menjelaskan Islam yang

dilabeli sangat bervariasi tersebut.

Kesatuan umat Islam di Afghanistan memang belum terjadi. Sangat jelas,

di berbagai lapisan dan di tengah-tengah realitas etnis, kaum Muslimin

Afghanistan memang didominasi dengan faktor-faktor etnis dan praktek-praktek

keagamaan yang membuat kaum Muslimin di Afghan berdis-polar, artinya

keragaman tersebut bersifat sangat nyata. Hal ini semakin jelas terasa, di kala ide-

ide pergerakan Islam memasuki wilayah-wilayah kaum ulama dengan tradisi

kemadrasahan.

Pecahnya Muslim Youth Organization contohnya. Perpecahan ini

menjadi masalah tersendiri di kalangan umat Islam dan ulama-ulama besar

Afghan. Kedua faksi yang berpecah menarik simpati dari kaum ulama. Dalam

ketegangan saling klaim yang berhak atas kepemimpinan pergerakan Islam, ulama

seperti Maulavi Mauhammad Nabi Muhammadi setidaknya berusaha untuk
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mensponsori aksi persatuan dan akomodasi antara faksi Hikmatyar dan Rabbani.

Hal yang sebenarnya tertampak di sini adalah usaha (efforts) untuk menyatukan

kaum Muslimin di tengah desakan ideologis buatan manusia, terutama

komunisme. Toh, faktanya para pejuang, baik yang berafiliasi dan berasal dari

pergerakan kampus dan kaum ulama dan para pelajar madrasah, juga disebut

sebagai Mujahidin.

Penjelasan tentang perpecahan di kalangan pejuang Muslim ini hanya

menginformasikan tentang geneologis pergerakan dan perjuangan Muslim

Afghanistan dalam menghadapi intervensi Uni Soviet secara khusus. Maka

generalisasi sejarah yang paling berlaku di sini hanyalah sebuah perang yang

dipicu oleh keinginan Uni Soviet untuk tetap mempertahankan “rezim satelit” di

Afghanistan. Demikian ungkap Samuel Huntington. Seterusnya, dalam situasi

Perang Dingin yang berlangsung panas, keterlibatan negara-negara “pemegang

proyek” menjadi sebuah alasan berkembangnya kisah perang tersebut.

Perselisihan antara kaum pejuang Afghan memang akan menjadi cerita

panjang di kemudian hari, di saat mereka harus menentukan arah gerak politik

Islam setelah meluluhlantahkan Uni Soviet. Dalam situasi tersebut, hal yang pasti

digariskan secara besar adalah, bahwa Islam merupakan unsur terpenting untuk

memahami perlawanan yang terjadi, dan oleh karenanya, di tengah gejolak

konflik antar Mujahidin tersebut, perlawanan terhadap Uni Soviet tetap bisa
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dilakukan dan dimenangkan oleh pihak Mujahidin. Bahkan kemenangan itu

merupakan,

Kemenangan pertama dalam melakukan perlawanan terhadap kekuatan
asing yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip nasionalis ataupun
sosialis, tapi didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, jihad, yang
memberikan kekuatan dan kepercayaan diri yang begitu besar di kalangan
masyarakat Islam. Pengaruhnya terhadap dunia Islam adalah—
sebenarnya dapat diperbandingkan dengan pengaruh kemenangan Jepang
terhadap Russia pada tahun 1905 bagi dunia Timur. Apa yang oleh Barat
disebut kemenangan bagi Free World, bagi masyarakat Islam merupakan
kemenangan Islam.18

B. Post-Invasi: Para Pejuang yang Berseteru

Secara kalkulasi, invasi Uni Soviet di Afghanistan terbentur oleh

banyaknya faktor disintegrasi kekuatan. Dengan begitu, melemahnya Uni Soviet

bukan lagi diukur sebagai faktor kekuatan keadidayaan salah satu negara kuat

18 Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilization and the Remaking of World
Order”, a.b. M. Sadat Ismail, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia,
Yogyakarta: Qalam, 2010, hlm. 456.  Di Malaysia tokoh sekaliber Mahatir Mohammad, yang
menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia kala itu, dan Anwar Ibrahim bahkan ikut serta
mendukung perjuangan para Mujahidin di Afghanistan. Kedua tokoh berpengaruh di
Malaysia tersebut diberitakan juga menghadiri Pameran Pekan Afghanistan yang diadakan
pada tahun 1986. Di Indonesia bahkan muncul sebuah komite, yang disebut Komite
Setiakawanan Rakyat Indonesia-Afghanistan (KSRIA). Lihat “Perjuangan Afghanistan
Jangka Panjang”, Panji Masyarakat, No. 501, XXVII, April 1986, hlm. 55.

Arus dukungan ini ramai serta membersamai pemerintahan, di Indonesia misalnya,
yang sedang mengalami distorsi atas pergerakan komunisme. Apalagi, pemerintahan
Soeharto di Indonesia tengah menciptakan situasi transisional untuk menekan dan
menghapuskan komunisme dari Indonesia, sehingga dukungan kepada Afghanistan semacam
ini nampak wajar: sebuah dukungan dari pemerintahan yang pelan-pelan bergerak pada
kecenderungan yang berkubu pada Amerika Serikat dan kepentingan politis menyangkut
mayoritas masyarakat Islam. Bahkan majalah-majalah Islam di Indonesia, seperti Panji
Masyarakat mislanya, lebih kritis terhadap intervensi komunisme dibanding intervensi
demokrasi-liberal di negara-negara Arab. Lihat, “Soviet Gunakan Senjata Kimia di
Afghanistan”, Panji Masyarakat, No. 380, tahun XXIV, Desember 1982, hlm. 10.
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yang pada masa itu bersaing dengan Amerika Serikat. Invasi Soviet harus

menemui kokohnya dinding ideologis yang tak bisa ditembus, meskipun,

memang, dinding ideologis tersebut harus dibangun dengan ketercerai-beraian

kelompok perlawanan, yang dalam hal ini bulwark counter ini digenggam oleh

organisasi-organisasi modern yang masih menggunakan basis ideologis Islam.

Maka tak sulit untuk mengatakan bahwa dari segi manapun Afghanistan telah

menjadi kuburan raksasa untuk instrumen-instrumen militer Uni Soviet bersama

ambisi-ambisinya.19

Meski begitu, kekuasaan komunis terakhir di Afghanistan yang dipegang

oleh Najibullah belum tumbang juga. Hal yang jelas dari konsekuensi ini adalah

legitimasi dan dominasi wilayah administratif secara formal yang digenggam

Najibullah tetap saja menciut. Pengusiran pasukan komunis Soviet oleh kaum

Mujahidin kemudian menjadi tema sentral dalam usaha mengalirkan kekuatan

baru di Afghanistan. Namun yang menjadi permasalahan penting adalah

19 Lihat Anwar Jundi, “Mustaqbal Islam ba’da Suquti asy-Syuyu’iyah”, a.b. Ibnu
Muhammad dan Fakhruddin Nursyam, Islam setelah Komunis, Jakarta: Gema Insani Press,
1992, hlm. 38. Jundi menyatakan, sebagaimana banyak pengamat Muslim juga berpendapat,
bahwa konsep Barat—baik itu komunisme atau kapitalisme—memang sudah menjadi bagian
perkembangan arus kritisisme dalam sejarah Islam, demikian pula dengan Barat. Pada
karyanya itu, Jundi mengisyaratkan, pemikir Islam klasik, yang disebutnya sebagai pemikir
Islam ratusan tahun lalu, telah memberikan kritikan terhadap konsep Barat secara luas.

Kritik itu berupa pernyataan bahwa konsep hasil pemikiran manusia—seperti
kapitalisme dan komunisme—tidak bisa memberikan pengalaman yang lebih baik kepada
manusia. Oleh karena itu, jika dalam rangka worldview atau konsep berfikir antara Barat dan
Islam saja suda terbentur, begitu juga dalam ruang realitas, yang salah-satunya terbukti pada
berbagai intervensi Barat—yang komunis maupun yang kapitalis—di negara-negara Muslim.
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fragmentasi mujahidin yang telah menjadi isu relevan sejak sebelum invasi Soviet

dimulai. Fragmentasi ini juga yang kemudian diduga sebagai faktor tidak

mudahnya kaum Mujahidin untuk segera menguasai Kabul.

Sampai pada tahun 1992, usaha-usaha Najibullah untuk mempertahankan

kekuasaannya akhirnya menemui kegagalan. Seketika itu juga, ambisi masing-

masing faksi Mujahidin masih terbentur satu sama lain. Kemungkinan terbesar

dari situasi itu adalah meluasnya jarak antar masing-masing faksi Mujahidin yang

pada beberapa pihak justru menguatkan posisi strategisnya, pada Jami’at Islam

pimpinan Burhanuddin Rabbani misalnya. Berbeda dengan Hikmatyar, Rabbani

lebih memiliki sikap akomodatif terhadap faksi Mujahidin lainnya, yang secara

basis ideologis memang bisa dikatakan bervariasi, utamanya kaum terpelajar yang

pro-terhadap Rabbani, kemudian kaum ulama Afghan yang keberadaannya

penting untuk diperhitungkan, dan kaum Sufi.20

Kenyataan itu nampaknya bukan sebuah gambaran akhir atas terciptanya

situasi kondisional di Afghan. Pada hakikatnya, seperti halnya Hikmatyar, yang

secara luas seharusnya terproyeksi sikap, motivasi dan ambisinya untuk menjadi

aktor individual dalam kepemimpinan kelompok perlawanan Islam di

Afghanistan. Akhirnya, Afghanistan masih tetap dihadapkan pada benturan

perang saudara yang semakin partikular. Cukup sulit untuk menentukan kelompok

20 David B. Edwards, op.cit., hlm. 276.
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yang representatif dalam benturan ini, ditambah lagi faktor-faktor etnis, seperti

yang banyak diungkap oleh para pengamat Barat, semakin menambah keruhnya

perbedaan kepentingan di antara para Mujahidin.

Setidaknya ada tujuh faksi Mujahidin yang bertahan secara kuat di

Afghanistan. Tujuh faksi tersebut telah mewakili “golongan keagamaan (Islam)”

yang ada di Afghanistan, termasuk kelompok ulama moderat, pergerakan

terpelajar Islam dan Sufi. Ketujuh kelompok tersebut juga memiliki kesamaan

dengan menjadikan Peshawar (Pakistan) sebagai basis administratif organisasi.

Hal ini juga menandakan bahwa Pakistan memiliki keterlibatan dalam intervensi

terhadap tujuh fragmen kaum Mujahidin tersebut, selain ditengarai keterlibatan

dan saling silang antara negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran turut

memperhitungkan, kalau tidak dikatakan ikut campur, secara mendalam terhadap

masalah ini.

Pada fase ini, tersebutlah nama Ahmad Syah Mas’ud (lihat lampiran 10,

hlm 219). Namanya juga santer terdengar ketika Muslim Youth Organization

memulai gerakannya. Dengan demikian, sebenarnya dia adalah kawan

seperjuangan Hikmatyar saat pergerakan pemuda masih berpusat pada nama

Muslim Youth. Namun nampaknya ia kemudian menyebrang pada pihak Rabbani

ketika Muslim Youth Organization berpolar menjadi Jami’at Islam dan Hizbi

Islam. Mas’ud adalah tokoh kunci untuk memahami fase politik transisi ketika

tumbangnya Najibullah, dan secara teratur menempatkan Rabbani menggantikan
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posisi pemimpin Afghanistan di Kabul. Dalam rekam-jejaknya, kontradiksi antara

Jami’at dan Hizbi kemudian benar-benar menjelma sentimen dan fanatisme. Hal

tersebut telah jelas ketika Mas’ud menunjukkan kebenciannya kepada Hikmatyar,

yang dilatarbelakangi atas kekecewaannya terhadap peran Hikmatyar dalam

memimpin pemberontakan terhadap pemerintahan Daud Khan yang terjadi pada

tahun 1975.21

Sejak masa-masa awal pergerakan Islam modern di Afghan, salah satu

selisih antara Rabbani dan Hikmatyar ditandai dengan adanya distingsi dalam

masalah metode yang digunakan dalam menunjukkan identitas perlawanan

melawan komunisme secara umum. Hikmatyar lebih memilih perjuangan

bersenjata sementara Rabbani berpendapat saluran politik (parlemen) dan

penerangan lebih tepat digunakan mengingat para pengungsi Afghan di Pakistan

maupun di Iran kemungkinan besar belum siap terhadap jalan kekerasan ini.

Rabbani memang kalah pendapat terhadap masalah ini, hingga kesepakatan atas

perjuangan bersenjata menjadi prioritas yang lebih penting dibandingkan cara-

cara kompromi dengan pemerintah yang masih komunis itu.

Rabbani mungkin menjadi sosok yang menginginkan “jalan damai”, kalau

tidak dikatakan “berkompromi dengan musuh”, namun sejak kehadiran Mas’ud

dalam kubu Jami’at-nya, Rabbani seakan memperoleh suntikan kekuatan militer

21 Ibid., hlm. 243.
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yang besar. Salah satu keuntungan Rabbani karena Mas’ud berada di posisinya

adalah kemungkinan yang sangat mudah bagi Rabbani untuk merangsek dengan

cepat ke Kabul setelah Najibullah tumbang. Hal ini mudah bagi Mas’ud yang

setelah invasi Soviet menjalin untegrasi dengan beberapa petinggi militer

layaknya Rasyid Dostum, mantan jendral Najibullah yang menyebrang ke posisi

Mas’ud.

Inilah yang segera menguatkan Rabbani untuk segera berkuasa di Kabul,

namun keadaan ini juga yang dainggap sebagai kerugian bagi Hikmatyar. Selagi

keadaan dengan status berbenturan itu terjadi, memang terjadi beberapa

kesepakatan antar tujuh kelompok utama kaum Mujahidin. Kesepakatan Peshawar

pada tanggal 24 April 1992 dirancang sebagai sebuah simbol adanya notasi damai

yang bertujuan menyatukan ambisi masing-masing pemimpin-pemimpin

Mujahidin. Selain itu, esensi penting yang ada di dalamnya memperlihatkan

sebuah tatanan administratif yang berusaha meibatkan seluruh pemimpin

Mujahidin.22

Memang sejak awal Hikmatyar tak menghendaki kesepakatan itu. Di

tambah lagi, kesepakatan itu hanya menghasilkan sebuah tata pemerintahan yang

tak berbeda jauh secara substantif dengan model pemerintahan komunis yang

22 Amin Saikal, “Pemerintahan Rabbani, 1992-1996”, dalam William Maley (ed.),
“Fundamentalism Reborn?: Afghanistan and the Taliban”, a.b. Samson Rahman, Taliban dan
Multi Konflik di Afghanistan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999, hlm. 45.
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lama, dengan masih menghadirkan Majlis Ah al-Hal wa al-‘Aqd, yang digadang-

gadang menyerupai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) modern.23 Semua

itu terjadi ketika para pemimpin faksi-faksi Mujahidin sibuk menentukan integrasi

di antara mereka, seiring juga mengamankan ambisi ideologis masing-masing

faksi. Beberapa hal yang jelas terlihat adalah kebijakan Rabbani sebagai presiden

yang masih enggan mengevolusi model pemerintahan menjadi pemerintahan

Islam, kemudian fanatisme partai dan kelompok tetap kokoh bercokol dengan tak

segera dihapuskannya nama-nama faksi yang masih bermacam-macam itu, dan

yang terakhir ambisi Hikmatyar untuk melengserkannya (Rabbani) masih terus

berlanjut.

Visi Hikmatyar sangat jelas, dia tidak pernah menyepakati Rabbani

memimpin Afghanistan dan menempatkan dirinya sendiri sebagai pemimpin

koalisi. Maka sejak awal Agustus 1992, belum genap dua bulan pemerintahan

Rabbani di Kabul, Hikmatyar melancarkan serangan roket yang memporak-

porandakan Kabul serta menuai korban sipil yang sangat banyak. Serangan itu

terus dilanjutkan pada Februari-Maret 1993 dan puncaknya pada Januari 1994.

Pada tahun 1993, kesepakatan Rabbani mulai mendekati Hikmatyar dengan

memberikannya kedudukan sebagai Perdana Menteri lewat kesepakatan

Islamabad, namun kesepakatan itu malah dimanfaatkan Hikmatyar untuk

23 Ibid., hlm. 46.
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membangun aliansi dengan Sayyaf, seorang pemimpin barisan Mujahidin faksi

Ittihad Islami, yang terkenal dengan suntikan dana yang besar dari Arab Saudi.

Misi Arab Saudi pada arena Afghanistan adalah membentuk basis

ideologis kerajaan Saudi di Afghanistan, yang tujuan itu hanya bisa dilakukan

dengan “membersihkan” pengaruh-pengaruh ideologis dari Iran yang Syiah, yang

memiliki beberapa faksi atau partai yang masih kokoh.24 Rabbani yang harus

membangun legitimasi dengan partai-partai di Afghanistan terpaksa harus

merangkul partai-partai Syiah seperti Hizbi Wahdat dan Hazaras. Bangunan

legitimasi inilah yang membuat model pemerintahan Rabbani menuai kerusakan.

Dengan segenap dukungan dari Sayyaf dengan misi pemberantasan Syi’ah di

Afghanistan, Hikmatyar mantap menggempur basis Syi’ah Hazaras yang berada

di pinggiran barat kota Kabul, selagi ia juga berusaha melepas koalisi Syi’ah-

Hizbi Wahdat dan Rabbani. Sampai pada Januari 1994, usaha-usaha Hikmatyar

masih belum bisa dikatakan sukses, sekalipun ia berhasil menarik Dostum masuk

pada kubunya.25

Melihat posisi Hikmatyar pada kasus perseteruan antar Mujahidin ini

adalah hal yang menarik. Sebagian besar partai dan faksi kuat Mujahidin memiliki

hubungan yang cukup erat dengan Pakistan. Dalam hal ini, Hikmatyar memiliki

24 Untuk melihat keterlibatan Iran-Syi’ah secara tambahan, lihat M. Riza Sihbudi,
Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah, Bandung: Mizan, 1991, hlm. 202-207.

25 Lihat David B. Edwards, op.cit., hlm. 277 dan Ibid., hlm. 44.
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sikap strategis yang lebih khusus dengan Pakistan. Oleh karena itu, menafikan

Pakistan dalam membicarakan sejarah Afghanistan modern bisa jadi akan

menghilangkan satu kunci pokok. Pakistan berada di sebelah selatan Afghanistan.

Negara ini sejak invasi Uni Soviet telah menjadi tempat pengungsian terbesar

bagi orang-orang Afghan. Sejak masa perlawanan terhadap komunisme itu, dalam

panasnya Perang Dingin, aktor terpenting dalam perlawanan secara umum

terhadap komunisme itu, sudah jelas, adalah Amerika Serikat. Kuat sekali melihat

pengaruh Amerika dalam perlawanan yang dimainkan oleh rakyat Afghanistan.

Dengan tidak secara langsung menerjukan pasukan militer di Afghanistan

untuk mengatasi invasi Soviet di Afghanistan, Amerika masih memiliki peluang

untuk membentuk integrasi kerjasama secara langsung dengan Afghanistan

melalui bantuan persenjataan, kemudian pada Arab Saudi dengan intervensi

pararel, dan bersama Pakistan melalui dukungan pengaruh regional yang strategis

terhadap Afghanistan.26 Sejak masa invasi Soviet, Presiden yang memimpin

26 Ada sebuah hal menarik dibalik Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni
Soviet. Hal tersebut bermula pada dasawarsa tahun 1960, ketika keduanya tengah berlomba
dalam pembangunan persenjataan strategis. Hal tersebut sebenarnya memicu ketakutan pada
keduanya akan terjadinya sebuah situasi ekstrim, seperti perang nuklir antar keduanya.
Kemudian pada tanggal 26 Mei 1972 ditandatangani persetujuan SALT atau Strategic Arms
Limitation Talks. SALT menandai sebuah komitmen, atau secara tidak langsung, untuk
menegaskan bahwa Perang Dingin memang sebuah arena untuk merealisasikan kekuatan
fisik maupun ideologis secara tak langsung. Dengan begitu, selebihnya, reaitas yang ada
membuka sebuah tabir bahwa realisasi kekuatan fisik dan ideologis tersebut disalurkan
keduanya pada berbagai negara-negara yang berpengaruh secara geopolitis maupun regional,
dalam hal ini seperti Pakistan atau Arab Saudi. Lihat A.R. Sutopo, “Amerika Serikat dan Uni
Soviet dalam Perimbangan Persenjataan Strategis”, dalam Hadi Soesastro dan A. R. Soetopo
(ed.), Strategi dan Hubungan Internasional: Indonesia di Kawasan Asia Pasifik, Jakarta:
CSIS, 1981, hlm. 30-45.
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Pakistan saat itu, Zia ul-Haq, kuat diduga memiliki kedekatan dengan Amerika

Serikat.27

Dari titik ini, Amerika memainkan perannya untuk melakukan “dukungan

punggung” melalui Pakistan untuk menyuplai “semangat” dan dukungan

ideologis, sehingga tidak begitu mengherankan jika tujuh faksi Mujahidin yang

kuat, terlebih pada Hizbi Islam, memiliki hubungan secara langsung dengan

Pakistan. Dalam hal ini, secara selektif, Pakistan melihat Hikmatyar sebagai figur

yang tepat untuk melaksanakan ambisi Pakistan secra pribadi dan titipan misi

Amerika Serikat.

Sampai pada tahun 1994, Pakistan kemudian menilai usaha-usaha

Hikmatyar terbentur oleh realitas kuatnya pertahanan Rabbani, yang koalisnya

dengan Hizbi Wahdat ternyata gagal dirusak. Demikian dengan Hikmatyar yang

27 Hubungan Zia ul-Haq dengan Amerika Serikat sudah lama tercium publik
Pakistan, bahkan masyarakat Pakistan secara umum menolak dan bersikap anti terhadap
pemerintahan Zia ul-Haq karena kedekatannya dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat jelas
ketika pada tanggal 10 April 1986, seorang anak perempuan mantan presiden Ali Bhutto
(mantan presiden Pakistan sebelum Zia ul Haq, yang digulingkan Zia ul-Haq melalui kudeta
militer pada tanggal 5 Juli 1977), Benazir Bhutto kembali ke Pakistan setelah dua tahun
terasingkan di London. Benazir Bhutto digadang-gadang oleh masyarakat Pakistan sebagai
pemimpin oposisi dalam melawan pemerintahan rezim Zia ul-Haq.

Saat kedatangannya, suasana ramai ketika terdengar aksi dan seruan anti Amerika
Serikat dan anti-Presiden Zia ul-Haq. Demikian, Benazir saat itu diharapkan menciptakan
stabilitas dalam negeri dengan sedikit membuang hubungan Pakistan dengan Amerika
Serikat, namun nyatanya Pakistan, termasuk ul-Haq dan Bhutto, memiliki agenda yang
konsisten dalam mengincar kepentingan di Asia Tengah setelah runtuhnya Soviet-komunis.
Sehingga, setelah Bhutto menjadi Perdana Menteri, Pakistan masih terus menjaga ambisinya.
Lihat “Pulang, Meniru Cory”, Panji Masyarakat, No. 501, tahun XXVII, April 1986, hlm.
52, “Ambisi Mengembalikan Dinasti Bhuto”, Panji Masyarakat, No. 501, tahun XXVII,
April 1986, hlm. 52 dan Amin Saikal, op.cit., 52.
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cenderung memisahkan diri dari ambisi Pakistan, sehingga ia semakin terlihat

berusaha memenuhi ambisinya sendiri. Hal yang terjadi pada fase ini adalah

pergeseran strategi di kawasan. Pakistan yang masih terus mendesak keruntuhan

Rabbani sedang mengalihkan dukungan kepada siapa saja yang bisa merontokkan

pemerintahannya. Sementara itu Amerika Serikat dan Arab Saudi, yang masih

mengintimidasi dari belakang, memperhatikan Iran, yang memang dari dulu

dipandang berbahaya.

Dengan situasi itu, Rabbani jelas memperkuat koalisinya dengan Wahdat,

karena hubungannya secara langsung dengan Iran membuat partai itu terus

mendapat sokongan energi secara finansial dan fisik. Di sisi lain, koalisinya

dengan Wahdat membuat ia tetap bertahan terhadap siapa saja yang

menginginkan pemerintahannya berakhir. Namun hal yang diragukan adalah

dukungan Iran masih dilematis, antara diberikan kepad Hizbi Wahdat saja atau

kepada pemerintahan yang berkoalisi dengan partai Syi’ah-nya. Oleh karena itu,

ketika memandang Hikmatyar secara teratur kehilangan dukungan dari Pakistan

dan melihat situasi dukungan pemerintahannya yang semakin melemah, Rabbani

melakukan terobosan yang begitu mengagetkan, dengan melakukan rekonsiliasi

dengan Hikmatyar pada bulan Juni 1996 dan menjadikannya perdana meneteri.

Oleh Amin Saikal, terobosan ini dikatakan sebagai miskalkulasi dan

langkah stretegi yang paling jelek, karena dua keburukan tersebut telah
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menyebabkan pengeroposan internal dan tekanan dari luar.28 Rabbani gagal

memahami komunikasi politik situasional, ketika ia gagal mengetahui bahwa ada

banyak pasukan Rabbani yang terlanjur sakit hati terhadap Hikmatyar. Akhirnya,

pemerintahan Rabbani pada tahun 1996 dihadapkan pada tiga hal: macetnya

administratif-organisatoris karena bentruan antar bawahan Rabbani yang tak

nyaman bekerja bersama pasukan Hikmatyar, jatuh dan melemahnya mental

pasukan militer, dan kehancuran pemerintahan untuk menuju pada evolusi politik

Afghanistan.

Bahkan pada saat para veteran mujahidin sibuk berebut kepentingan satu

sama lain, sebuah arus sentral telah muncul dalam sejarah Afghanistan akhir abad

ke-duapuluh. Arus ini digerakkan oleh sebuah kelompok yang mengejutkan, pun

misterius. Inilah titik pokok kemunculan kelompok yang disebut sebagai Taliban

di Afganistan, yang belum pernah diperhitungkan secara matematis sebelumnya.

Pada fase ini Taliban dikenali sebagai sebuah kelompok yang menggegerkan

semua partai Mujahidin yang ada. Kemunculannya memang sulit diprediksi,

namun para Mujahidin tetap menyadari gerakan ini secara berarti. Ketika rakyat

Afghanistan bosan dicekik oleh ambisi-kondisional kelompok-kelompok politik

28 Ibid.
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baru pasca invasi Soviet, Taliban muncul sebagai rescuer group, yang pada

gerakannya terletak harapan manifestasi dinamika politik baru di Afghanistan.29

Kemunculan Taliban menandai sebuah pergerseran politik secara militer

di Afghanistan. Taliban bukanlah kelompok sembarangan yang tiba-tiba saja

datang di tengah-tengah perseteruan antar veteran Mujahidin. Latar beakang

sejarah dan identitas kelompok ini begitu memiiki korelasi atas perkembangan

politik yang sedang terjadi di Afganistan. Taliban, sebagai aktor baru, memiliki

peran aktif, yang di tengah-tengah konflik tersebut persenjataan dan mediasi

kekuatan adalah hal yang wajib. Taliban ini berintikan pelajar-peajar madrasah

ilmu agama Islam yang berasal dari wilayah selatan Afghanistan. Sesuai

identitasnya, Taliban berarti pelajar (thalib, thalibun –thaliban, kata jamak).

Meskipun bukan tahun-tahun awal terbentuknya kelompok ini, namun

tahun 1994 mungkin merupakan tahun yang tepat untuk memulai cerita mengenai

kelompok ini, saat Hikmatyar sedang gencar-gencarnya berusaha menggeser

Rabbani dan Mas’ud di Kabul. Keterlibatan Pakistan dalam masalah ini-pun

semakin tercium, sehingga seringkali Taliban dikait-kaitkan sebagai pengganti

Hikmatyar—yang oleh Pakistan telah dilabeli gagal untuk memenuhi ambisi dan

visi Pakistan atas Afghanistan.

29 Untuk melihat kemunculan awal Taliban, lihat Amin Saikal, “Bagaiamana Taliban
Menjadi Sebuah Kekuatan Militer”, op.cit., hlm. 55.
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Meski telah menarik Rasyid Dostum untuk berkubu pada Hizbi Islam,

misi Hikmatyar untuk memisahkan Rabbani dari kursi kepresidenan tetap

terbentur pada kegagalan. Poin inti dari serangan itu adalah konsistensi. Serangan

yang terus menerus dari Hikmatyar ini sekali lagi telah meluluhlantahkan Kabul,

namun, saat itu, hal yang dapat menghentikan Hikmatyar dan pasukannya adalah

serangan dadakan yang tiba-tiba menghantam mereka. Serangan inilah yang

diprakarsai oleh Taliban yang secara jelas telah menampakkan kehadirannya.

Akhirnya, serangan yang sukses menghentikan manuver militer Hikmatyar itu

kemudian membuat Taliban terus merangsek maju menuju Kabul, dan terus

mengagetkan Hikmatyar, Rabbani, dan Mas’ud.30

Momentum fantastis dari pencapaian Taliban adalah pada hari Jum’at, 27

September 1996, ketika pasukan Rabbani, Hikmatyar dan Mas’ud dibuat kalang

kabut oleh pasukan Taliban. Pertempuran memperebutkan Kabul yang terjadi

pada dini hari pukul 01.00 waktu setempat, membuahkan kemenangan pada pihak

Taliban. Dengan begitu, Rabbani, Hikmatyar dan Mas’ud buru-buru

meninggalkan Kabul, dan menuju ke utara. Kemenangan yang berada di pihak

Taliban segera menentukan arah politik Afghanistan, karena seketika saat

penaklukkan itu, Taliban memproklamasikan berdirinya Negara Islam.31

30 David B. Edwards, op.cit., hlm. 277.

31 “Kabul Jatuh ke Tangan Taliban, Najibullah Digantung”, Kompas, 28 September
1996.
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Hal lain yang mengejutkan adalah perjumpaan para anggota Taliban

dengan mantan Presiden Najibullah yang saat itu sebenarnya menjadi tanggung

jawab Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Perjumpaan itu kemudian dijamu oleh

Taliban dengan salam kematian, karena Taliban kemudian menggantung

Najibullah di lapangan Ariana. Seorang anggota Taliban memberi komentar atas

pembunuhan Najibullah itu bahwa “Najibullah mati karena ia pembunuh dan

komunis.”32 Pembunuhan yang mengagetkan masyarakat dunia untuk kesekian

kali itu memang menuai protes yang luar biasa, apalagi dari pihak aktifis Hak

Asasi Manusia. Namun sekali lagi, untuk kesekian-kalinya pula, publik dunia

semakin heran dan bertanya-tanya: siapakah sebenarnya Taliban?

32 Ibid.


