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Kata Pengantar 
 

Assalamu’alaikum  

Semenjak meletusnya Arab Spring di Syria, konflik tidak berhenti-henti. Pasukan Assad 

melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri hingga ratusan ribu rakyat Syria termasuk 

anak-anak dan wanita tewas. Pengungsi berjutaan yang lari dari kekejaman Assad tersebar dari 

negeri Arab hingga Eropa.  

Peperangan masih berlangsung. Rakyat yang sudah ditinas sejak zaman Ayahnya Assad 

menginginkan perubahan. Mereka menggunakan cara damai hingga mengambil jalan untuk 

mengangkat senjata.  

Tidak ada yang bisa memprediksi kapan akhirnya pembataian ini. Negara-negara Barat menutup 

mata terhadap kejadian yang memilukan ini. Tentu saja kaum muslim tidak berdiam diri. Mereka 

mengadakan perlawanan yang didukung oleh negeri-negeri muslim seperti Turki, Arab Saudi, 

dan lain-lain.  

Mereka adalah pejuang-pejuang yang tidak kenal henti untuk melawan Kezholiman ini. Mereka 

tidak takut untuk bertempur menghadapi konspirasi asing .  

Akhir kata saya berharap tulisan ini dapat membuat para pembaca mengerti setidaknya keadaan 

Syria walaupun jika menginginkan detailnya mereka harus menggali informasi yang lebih dalam 

lagi.  

Akhir kalam, semoga buku ini bermnafaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri . 

 

Jakarta 27 Juli, 2016  

 

Andri Faisal Rambe  

 



 

 

Asa di Timur Damaskus  
 

Seluruh Gedung dan bangunan menjelma menjadi puing. Aku terpaku sambil menenteng senjata 

legendaris Mausser dan mukaku tertunduk. Aku melihat anak kecil sedang bermain ayunan. 

Seorang ibu muda sedang menyuapi anaknya di taman bunga di depan saya. Anak-anak berlarian 

mengejar temannya yang berlari sangat cepat. Anak tersebut cukup tangguh dan ia gesit sekali 

melewati teman-temannya.  

Tiba-tiba saja bom menggelegar menghancurkan taman tersebut. Sekejap saja anak di ayunan 

terlempar pun dengan ibu yang sedang menyuapi anaknya. Aku berusaha untuk mengejar anak 

tersebut dan hendak mendekapnya namun yang aku dekap adalah pasir-pasir dan puing. Aku 

kembali ke alam nyata.  

Ada tiga anak yang kepalanya sudah tertembus oleh sniper. Lubang di kepalanya sudah 

menganga dan aku yakin sudah tiga hari. Aku teriak sekeras-kerasnya dan aku menembakkan 

peluru ke langit. Orang-orang justru keluar dari persembunyian dari balik reruntuhan.  

“Apakah ini keluarga kalian? mengapa kalian tidak menguburkan?”, aku bertanya dengan wajah 

yang penuh keheranan. 

“Kami mau menguburkan namun kami khawatir sniper akan menyerang kami.” 

Aku tahu bahwa mereka sedang menunggu untuk menguburkan anak tersebut . 

“Lalu kenapa berani begitu aku datang kesini?” 

“Sebenarnya aku sudah yakin bahwa kau Mujahidin namun kami mau memastikan terlebih 

dahulu. Kami yakin kau adalah Mujahidin setelah menangis di depan mayat-mayat anak-anak 

tersebut” 



“Kenalkan aku adalah Nasir, kepala desa kampung ini”, ia menjulurkan tangganya ke saya 

seorang yang sudah lima puluhan tahun ke atas . 

“Aku Ashlan. Aku Mujahidin dari Lattakia”, Aku menyalaminya dengan erat. 

“Lattakia, kota basis Nusahariyyah ?“ Wajah Nasir menjadi lebih heran 

“Benar, perlawanan kami dimulai dari sana. Aku menuju Timur Damaskus ini untuk bergabung 

menghadapi pasukan Rusia”. 

“Alhamdulillah,  Allah telah mengirimkan mu untuk kami” 

Aku melihat kaum laki-laki langsung mengurus jenazah bocah kecil yang malang tersebut. 

“Akan kalian bawa kemana anak-anak tersebut?” 

“Kami memiliki perkuburan untuk warga sini. Mereka syahid sebagai syuhada” 

“Aku tahu  ini adalah basis dari Nushariyyah mengapa kalian tetap sini” 

“Tidak sebenarnya ini belum basis Nushariyyah,  ada Front Islam dan mereka mengadakan 

perlawanan” 

“Lalu kenapa kalian tidak mengungsi?” 

“Tidak,  kami tidak akan mengungsi. Kami lahir di sini dan kami akan mati di sini. Kami 

membantu para Mujahidin karenanya orang Nushariyyah dan Syiah sangat membenci kami” 

“Tapi dengan disini kalian lebih membahayakan diri kalian”, aku semakin menunjukkan 

keherananku. 

“Kami mempunyai harapan Tuan Ashlan. Suatu saat kami akan membangun negeri ini bersama 

para Mujahidin. Kami akan membangun negeri ini dengan nilai Qura’an dan Sunnah” 

“Baiklah jika demikian. tapi kalau kalian membutuhkan evakuasi kami akan melakukan evakuasi 

di tempat ini” 

“Mau kemana kami ini? Ke Turki, Presiden Erdogan sudah cukup repot dengan tiga  juta orang 

Syria dan ia harus menghadapi pemberontak Kurdi . Ke Saudi, Raja Salman juga sudah repot 



dengan 2,5 juta orang Syria. Keduanya sedang menghadapi konspirasi Syiah dan Negara Barat. 

Eropa sudah tidak mau menerima kami lagi. Ke Libanon, kami akan semakin menderita. Kami di 

sini berjuang untuk tanah kami. Dari zaman Kekhalifaan sampai terakhir pendahulu-pendahulu 

kami memerangi Inggris. Kami membantu Utsmaniyyah untuk mempertahankan tanah para nabi 

ini. Orang tua kami juga melawan ayahnya Bashar Assad dan kami kini melawan anaknya Hafiz 

Assad ” 

Aku menjadi bangga dan aku menenteng sebuah senapan peninggalan dari kakek buyutku yang 

berjuang untuk Turki.  

“Baiklah jika demikian, aku akan beroperasi ke blok sebelah sana. Aku akan menyisir para 

sniper Rusia. “ 

“Tuan, bukankah kau lebih baik ke tempat kami terlebih dahulu. Kita makan saja dulu. Kami 

mempunyai persediaan makanan” 

Aneh mengapa mereka masih menawarakan ku makanan mereka masih terkepung. Ah, pasti 

mereka mau menyediakan makanan seperti mereka menawarkan pada Mujahidin yang lain. 

 

“ Ah tidak, aku masih mempunyai persediaan makanan” 

“Tuan kau jangan bohong. Kami tahu bahwa Mujahiddin yang bergerak sendiri seringkali 

kehabisan makanan” 

Seorang ibu membawa bungkusan seperti sudah tahu saja yang aku lakukan dan ia menyodorkan 

bungkusan tersebut padaku. Aku mau menolak tetapi perut juga sedang keroncongan. Aku pikir 

ini rezeki yang tidak bisa ditolak dan aku akan mengecewakan mereka yang sudah menyiapkan 

makanan ini. 

Dengan sedih aku meninggalkan tempat tersebut menuju blok untuk mencari seorang sniper yang 

sudah menewaskan banyak mujahidin. Bahkan ketiga bocah tadi aku yakini adalah korban sniper 

tersebut. Masih aku duga barangkali. Hanya Dragunov yang mampu menembak tiga bocah 

tersebut karena dari jarak yang jauh sekali. Kalau ia sudah tiga hari berarti sniper tersebut dapat 

berada di mana saja. Mungkinkah ia sedang mengawasiku?  



Aku segera mengambil posisi di sebuah jendela  gedung bertingkat yang hampir separuhnya 

sudah hancur seperti kue yang terpotong sebelah. Aku tahu bahwa ini akan berbahaya dekat 

dengan jendela. Aku berimajinasi mengandaikan sebagai seorang sniper. Saya akan mengambil 

posisi yang di daerah aman. Aku memperikirakan para sniper akan berada di bukit yang ada di 

depan. Sebuah persembunyian yang sangat sempurna bagi mereka.  

Aku melihat seorang tua sedang mengembalakan kambingnya. Aku hendak mengusirnya dengan 

menembaknya namun peluru musuh sudah menjatuhkan kakek tersebut. Tembakan sniper 

tersebut sudah membuat para warga panic dan mereka berlarian masuk ke dalam gedung-gedung. 

Aku sudah mengetahui bahwa ada senapan sniper yang berada di daerah bukit. Sesuai dengan 

tebakanku.  

Para penduduk berusaha menarik penggembala yang sudah sekarat tersebut namun mereka tidak 

berani untuk keluar karena mereka akan terkena peluru sniper. Penggembala tersebut mengerang 

kesakitan. Aku tahu si sniper tidak akan menembaknya mati hanya membuat sekarat agar orang 

lain terpancing untuk membantunya.  

Kepala Kampung menghalangi orang yang mencoba keluar. Kepala desa melepas seutas tali ke 

arah pengembala tersebut dan si pengembala dengan sigap mengambilnya. Kepala kampong 

segera menariknya namun baru satu kali tarikan sebuah peluru memutuskan talinya.  

“Hmm, dahsyat sekali orang tersebut” ,gumamku 

Kepala kampong tidak putus asa ia bahkan melempar rantai  dan dengan tanggap si korban 

menangkapnya. Sebuah peluru kembali menghantam rantai dan rantai tersebut tidak putus. 

Hanya sela beberapa detik sebuah peluru menghantam telapak tangan korban dan ia menjerit 

sekeras-kerasnya.  

“Dasar komunis biadab”. Akupun segera meninggalkan tempat tersebut dan menyeberang ke 

gedung yang lain. Aku pikir sniper tersebut tidak terlalu memperhatikan pergerakanku. Aku 

harus membunuhnya cepat sebelum ia membunuh lebih banyak lagi warga desa. Aku juga harus 

cepat karena korban si penggembala domba tersebut pasti menderita dengan luka yang 

mengangga.  



Aku khawatir bahwa bukan hanya seorang sniper. Aku bertemu dengan tiga orang pejuang yang 

menggunakan senapan sniper juga. Mereka sedang menghadap ke arah bukit.  

Mereka segera mengarahkan senapan padaku. Aku bilang bahwa aku adalah pejuang dari 

Lattakia. Seorang rupanya mengenaliku dan merekapun mempersilahkan aku ke pengintaian.  

“Seorang sniper, ada Di sana. Ia bebas sekali untuk menembak dan senapan mereka jauh lebih 

baik dari kita” 

“Ya, ia mengenakan senapan sniper Dragunov untuk meneror warga kota” 

“Para komandan menitahkan kita untuk menjaga garis depan ini” 

“Kalian berapa semuanya?” 

“Kami hanya bertiga saja. Seluruh pasukan sudah diarahkan ke tempat lain untuk menahan 

serangan di tempat lain” 

“Seharusnya para komandan juga memikirkan tempat ini. Berapa jumlah sniper yang ada di 

sana?” 

“Aku kira hanya satu tuan. Aku tidak lihat adanya pergerakan yang lainnya” 

“Kapan, si sniper akan berpindah?” 

“Terkadang malam-malam. “ 

“Mengapa kalian tidak menembaknya. “ 

“Dengan senapan ini kami tidak menebaknya begitu juga dengan senapanmu”, si sniper 

menunjukkan senapan snipernya yang kuno.  

“Kalau saja kita mempunyai Dragunov atau senjata anti material, kita dapat menembaknya” 

“Hmm si Rusia tersebut tahu bahwa kita tidak bisa menembaknya” 

Si komandan yang kuketahui namanya Shalih melihat senapanmu 

“Kau menggunakan senapan lama dan tanpa teleskop” 



Aku dengan bangga menunjukkan senapan. 

“Ini adalah peninggalan dari kakek buyutku. Ia adalah Tentara Infantri angkatan darat Khalifah 

Utsmaniyyah yang berperang melawan Inggris di Syria. “ 

“Tapi kau harus membutuhkan sejata besar untuk melawan pasukan beruang Merah” 

“Aku yakin aku akan mengalahkan musuh tersebut sebelum ia membunuh lebih banyak lagi 

warga sipil” 

“Baiklah, jika demikian” 

“Pernahkah pasukan musuh mencoba menerobos koridor ini” 

“Aku kira tidak … mereka tidak akan berani untuk menyeberang koridor ini” 

Aku menyangsikan karena penjagaan hanya ada tiga orang.  

Kau jangan mengira kami hanya tiga orang. Para unit Mujahidin tersebar di garis ini kalau 

mereka sedang ada di sini. Karena mereka bertugas enahan serangan. Mereka jadi pergi ” 

“Aku ingin kau memberitahukan bahwa aku akan menyerang sniper tersebut.” 

“Baiklah, aku akan memberitahukan pejung lain agar mereka tidak salah dalam menembak 

teman mereka sendiri” 

Aku membagikan makanan yang ada di dalam bungkusanku. Tampaknya mereka juga kelaparan 

sama seperti halnya diriku. Aku menggulung roti dan kemudiannya menggigitnya. Rasa laparku 

menjadi hilang setelah makan roti tersebut. Aku pun mohon diri.  

Aku menyeberang sebuah gedung dan aku melihat sekelompok Mujahidin lagi. Aku 

melambaikan tanganku dan merekapun melambaikan tangan. Mereka tampaknya sudah mengerti 

bahwa aku akan beperang melawan sniper tersebut.  

Tiba di gedung paling depan. Tidak ada seorang Mujahidin pun yang ada. Mungkin Mujahidin 

sengaja tidak mengisi gedung tersebut untuk melindungi diri mereka dari sniper. Ada suatu 

kilatan yang berasal dari balik bukit. Itu yang meyakiniku posisi sniper. Jarak gedung dengan 

sniper cukup jauh. Aku kira lebih satu kilometer dan itu berarti aku tidak mungkin untuk 



menjangkau dengan senapan ini. Sementara senjatanya mampu mengenaiku dari jarak yang 

sama.  

Aku harus mengendap dan tidak diketahui oleh sniper untuk memburu sniper tersebut. Hari 

sudah menjelang petang mungkinkah. Aku akan menyeberangi jalan sebelum menuju lembah 

kecil di bawah bukit tersebut. 

Aku membawa teropong namun aku sulit sekali mengenali posisi lawan secara pasti. 

Mungkinkah ia bergerak ke tempat lain atau ia tidak bergerak sama sekali karena toh belum ada 

yang bisa menggangu posisinya.  

Aku merayap di kegelapan. Aku harap ia tidak melihat. Jalanan yang terbuka tersebut adalah 

sasaran empuk bagi sniper. Ia memang pandai membuat sebuah labirin yang luas yang 

menjadikan tempat sasaran. Aku yakini saja bahwa aku akan melewati tempat tersebut.      

Aku mendorongkan tubuh dengan kakiku dan bergerak sedikit. Aku menunggu sebentar apakah 

ada reaksi dari penembak tersebut. Aku pikir tidak maka aku meneruskan satu langkah lagi dan 

dengan cepat aku menuju sebuah pohon cemara yang rindang dan depannya ada sebuah lubang 

di tembok. Oh, mungkinkah ia akan menyergapku di sini. Aku tidak melihat apa-apa kecuali 

kegelapan saja. Mungkin sniper musuh mempunyai night vision yang dapat melihat dalam 

kegelapan.  

Apakah si sniper tersebut ingin mempermainkanku. Aku mendengar obrolan dalam bahasa yang 

aku juga tidak mengerti. Pastilah itu orang Rusia. Aku akan menyergap mereka. Aku 

menyiapkan sebuah sangkur yang ada di dipinggangku. Aku akan mencoba melihat situasi 

berapa orang yang ada di depan.  

Aku mendengar hanya dua pasang derap sepatu. Mungkinkah mereka akan melewati lubang 

tersebut? Ya, mereka lewat lubang tersebut. Rupanya mereka juga seorang sniper dan seorang 

marksman.  Seorang melewati lubang dan aku mendiaminya. Aku menunggu hingga orang kedua 

keluar dari lubang tersebut.  

Orang keduapun keluar dan mereka membawa senjata yang berat. Ah, rezeki nomplok aku 

melempar pisau pada orang kedua. Orang pertama menoleh ke belakangan dan aku pun berduel 

dengannya . Ia mencoba menusukkan sangkur ke perutku namun aku sudah memukulnya terlebih 



dahulu. Ia meninju kepalaku dan akupun memopor kepalanya. Benar-benar luar biasa. Ia 

sepertinya tidak terpengaruh dengan hantaman poporku. Sementara kepalaku pening sekali 

akibat hantaman tinjunya. Ia hendak menghantamkan tinju lagi namun aku menagkisnya dengan 

gerakan dari bawah mengeluarkan tangan menepis tinjunya.  

Badannya jauh lebih besar dariku dan aku harus cerdik menggunakan cara untuk menjatuhkan 

orang besar tersebut. Aku akan menggunakan  aikido-ku untuk menjatuhkan orang tersebut. Aku 

sengaja mengunakan energi orang tersebut yang memukulku dan menjatuhkan nya ke arah 

lubang tersebut. Ia pun tidak berdaya . Aku mengakhiri perlawananya dengan pisau belati.  

Aku langsung menggeledah kedua orang tersebut. Aku menemukan senjata –senjata mereka 

yang sangat canggih yakni night vision. Ah, mustahil, mengapa mereka tidak dapat melihatku 

padahal mereka mempunyai alat yang sedemikian canggihnya. Ini pasti pertolongan Allah yang 

menutup penglihatan mereka tehadap diriku.  

Aku mengenakan night vision dan aku melihat ada seekor kambing yang sedang melewati. Aku 

belum pernah menggunakan night vison. Alhamdulillah, alat ini pasti akan membantu untuk 

melawan para sniper Rusia yang biadab tersebut. Aku periksa dompet tentara Mereka. Mereka 

benar-benar Rusia tulen. Salah seorangnya adalah Kapten Alyosha Kirlienko. Aku melihat photo 

beserta anak dan istrinya. Aku segera menyimpan di dalam tasnya beserta kalung identitas. 

Rupanya ia sniper yang hebat sampai harus pergi ke medan tersebut. Aku memfoto tato besar di 

lengan kananya. Aku akan memberikan ini pada media jihad untuk menyebarkan keterlibatan 

Rusia di dalam Perang Syria ini.  

Aku akan mencoba menaiki bukit itu selagi malam. Aku harus menutup korban tersebut agar 

tidak mengundang kecurigaan teman-temannya. Aku mendengar bunyi kresek-kresek di head set 

kedua prajurit tersebut. Pastinya mereka sudah mengetahui bahwa teman-teman mereka sudah 

tewas. Aku matikan saja headset tersebut. Aku melihat mereka mengunakan rompi anti peluru. 

Aku pikir ini lebih baik menggunakan ini untuk menahan serangan musuh.  

Aku mengendap dan aku kira beberapa jam lagi aku akan menemui sniper. Aku merasa haus dan 

aku memerlukan minuman untuk menghilangkan dahagaku.  



Aku sudah sampai ke atas dan melihat menggunakan night vision. Ada empat tentara yang 

mengawasi kota tersebut. Aku harus menembakkan dalam waktu yang cepat agar mereka semua 

tidak sempat membalas tembakan. Tapi bagaimana karena kalau aku menembak pasti aku akan 

tertembak juga oleh musuh yang sudah mengepung di sana.  

Aku tidak mempunyai persediaan granat karena aku jarang sekali bertempur dengan pasukan 

yang banyak. Aku harus menembak kedua sniper tersebut trelebih dahulu atau mungkinkah aku 

menembak jika salah seorang menembak terlebih dahulu.  

Aku yakin keberadaanku kalau sudah sampai pagi akan datang lagi rezim Nushariyaah. Mereka 

akan mencoba menangkapku dan menyiksaku seperti teman-temanku yang dahulu. Sementara 

masih enam jam lagi sebelum pagi aku harus melihat perkembangannya.  

Aku mendengar goresan sebuah batang korek api. Mereka merokok. Rupanya mereka tidak sadar 

bahwa ada yang mengintai mereka. Seorang sniper tidak mungkin mau merokok kecuali jika 

mereka yakin bahwa mereka aman. Mereka pikir para pejuang tidak ada dan tidak masalah rokok 

mereka tercium oleh pejuang toh para pejuang tidak akan mampu mengenai mereka . Mungkin 

ini saatnya aku menembak mereka tapi aku khawatir. Aku menunggu saja. 

Tapi kalau menunggu sampai kapan sementara akupun terasa mengantuk sekali. Aku tidak 

mungkin tidur jika bertugas sendirian. Bisa-bisa mereka akan mengepungku.  

Ada suara kasak kusuk rupanya mereka sedang menemukan sasaran. Aku mengarahkan 

pandangan ke arah depan ada seorang kakek-kakek yang berjalan menuju masjid. Rupanya 

kakek-kakek itu tidak sadar sedang menjadi santapan daripada pasukan Rusia. Rupanya mereka 

tertawa sedang menyaksikan kakek yang jalannya terseok-seok.  

Aku harus mendahului mereka apapun risiko yang ada. Aku menembak seorang yang kuanggap 

lebih dekat. Seorang temannya segera mengarahkan senapan nya namun tidak mampu 

mendahuliku yang  sudah terampil dalam mengokang senapan. Akupun menjatuhkan kedua 

sniper tersebut dalam waktu yang tidak lama. Kini tinggal marksman mereka yang membalas 

tembakan serabutan. Aku sengaja menghindari tembakan mereka. 

Alhamdulillah, mereka tidak mengenaiku dan mereka lari tunggang langgan karena kehabisan 

peluru.  



Aku mencoba memburunya namun aku khawatir pasukan rezim akan menyerangku. Akupun 

balik menuruni perbukitan untuk segera balik ke induk pasukan dan melaporkan perkembangan. 

Aku tidak yakin sementara ini pasukanku bisa menempati perbukitan ini.   

 

Menghalau Serangan Udara Assad 
Keadaan hiruk pikuk setelah bunyi kapal yang meraung-raung meninggalkan wilayah kami. 

Kami sudah tahu bagaimana bertahan menghadapi mereka dengan membangun bungker yang 

dalam. Tetapi tetap saja ada korban di pihak kami karena pasukan Rezim menggunakan bom 

penetrasi bunker.  Aku mencoba menggali puing-puing di gedung pertahanan. Para temanku 

Hassan, Shalahuddin, Mahmud dan Tugay juga membantu para warga yang sedang terjebak.  

Para anggota perlawanan beserta para warga setempat bahu membahu .Setelah merasa aman dari 

serangan maka mereka biasanya keluar dari persembunyian dan membersihkan puing-puing. 

Aku mengendong seorang anak yatim. Tidak ada yang menagisinya karena ia sudah sebatang 

kara. Sementara yang lain menangisi anggota keluarganya yang turut sedih. Da dari mereka yang 

memaki-maki Assad dan sumpah serapah akan membunuh Assad.  

Apa boleh buat? Kami anggota perlawanan yang jumlahnya kecil. Karena kota ini garis belakang 

maka kami tidak terlalu mendapatkan perhatian para Mujahidin. Para Mujahidin maju di garis 

depan berhadapan langung. Sementara Rezim Assad tahu bahwa kami adalah yang menyuplai 

bahan makanan pada Mujahidin dan kadang juga memasok Mujahdin dan persenjataan.  

Aku menanyakan agar kami membutuhkan senjata berat untuk menghancurkan pesawat pembom 

musuh.  

“Tuan, kita membutuhkan senjata udara untuk merontokkan” Kataku pada komandan Umar 

“Benar, Tuan. Kita membutuhkan senjata itu”, kata Hasan menambahi  

“Kalau saja pasukan kita mendapatkan maka kita akan merontokkan kapal tersebut. Tapi dari 

mana? Amerika hanya janji saja. Aku yakin Amerika tidak akan memberikan bantuan bagi kita 

kecuali kalau ita sudah memastikan diri kita menang” 



“Kita harus merebut senjata mereka”, Usulan itu dari Mahmud 

“Ya”  benar mengapa kita tidak mencurinya dari mereka”,kata Shalahuddin 

“Mencurinya dimana? “, tanya Komandan Umar   

“Pangkalan udara Deir Zor. Pangkalan tersebut sedang dikepung Mujahidin”, Kata Hasan 

dengan semangat  

“Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kita dibutuhkan di sini. Meski ini bukan garis depan 

namun kita membutuhkan  pasukan untuk menjaga kota ini”, kata komandan Umar 

“Tuan , kalau kita tidak mempunyai pertahanan udara. Kota ini pun lama-lama hancur. Bunker-

bunker kita pasti juga akan tembus, aku mendengar mereka juga sedang membuat bom yang bisa 

menembus bungker”, kata Mahmud  

“Aku bersedia jika komandan Umar perintahkan kita,” kataku  

Komandan Umar  sangsi. Kehilangan satu orang saja bagiku adalah  merasa kehilangan besar. 

Kota ini memang tidak langsung berhadapan dengan rezim Assad namun ISIS sering menyerang. 

Kalau kota ini terebut maka supply ke garis depan juga akan terganggu.  

“Baiklah, aku akan berkonsultasi terlebih dahulu. Paling lambat esok pagi ada keputusan. Besok 

pagi boleh atau tidaknya berangkat akan diputuskan. Kalian boleh bersiap-siap untuk menju Der 

Zoir”, Kata Komandan 

“Terima kasih tuan. Kami Insya Allah akan kembali mendapatkan senjata itu” , kataku dengan 

semangat.  

Aku kembali bersama teman-teman mencari-cari korban. Ada beberapa yang selamat namun 

terluka dengan parah. Kami memapah korban tersebut dan menuju rumah sakit darurat. Sekitar 

belasan orang terbaring dan terluka parah. Para dokter dan perawat sibuk mengurusi pasien 

tersebut.  

Ada orang tua yang merintih karena sakitnya terkena bom. Aku harus meninggalkan rumah sakit 

untuk menyapu bom cluster yang telah menghujani kota kami. Bom cluster tidak semuanya 

meledak karena bom tersebut dapat pecah dan menjadi ranjau. Siapapun yang menginjaknya 



maka bom tersebut akan membunuh penginjak tersebut. Yang paling mengkhawatiran adalah 

anak kecil yang tidak mengenal medan perang sehingga mereka akan menginjak atau memainkan 

bom cluster tersebut. 

Aku menggunakan mata yang awas dan melihat ada beberapa bom dan aku menaruh sebuah 

tanda berupa dari kawat yag berbedera. Bom-bom ini memang sangat menyakitkan dan telah 

membuat cacat puluhan warga kampung sini   

**  

Kapten sudah memutuskan agar kami menjalankan bisnis untuk mencuri persenjataan. Kami 

akan mencari senjata. Aku bersama Hasan dan Shalahuddin bertiga turut untuk mencuri 

persenjataan anti udaratersebut.  

Kami berangkat menejlang hari sore.Aku tahu Komandanku tidak begitu rela kami turut dalam 

serangan kali ini namun aku juga tidak bisa membiarkan bawa ada banyak sekali korban yang 

mati karena keganasan mereka.  

Kami meninggalkan kota juga dengan berat hati. Aku mendengar raungan sirene. Sirine yang 

mengingatkan warga adanya serangan udara. Kami langsung bersembunyi di semak-semak. Dua 

Pesawat terbang pembom membawa berton-ton bom yang siap diluncurkan ke kota kami.  

Aku tahu bahwa ini merupakan pecutan semangat bagiku agar kami bisa mengambil senjata anti 

udara musuh. Aku sadar bahwa aku juga belum pasti  dapat senjata yang ampuh tersebut namun 

aku hanya berusaha. Perjalanan menuju pangkaan akan sampai dalam lima jam perjalanan.  

۩۩۩  

Aku sedang menemui seorang Komandan bernama Abu Bakar. Ia menjelaskan bahwa ada 

kemungkinan bahwa ada senjata dalam gudang. Ia menunjukkan gudang tersebut. Aku tahu 

bahwa aku harus menyeberangi gudang tersebut untuk mendapatkan persenjataan anti udara atau 

stinger.  

Kami mengendap dan ada banyak sekali pasukan musuh yang berjaga dan membalas tembakan 

pasukan Mujahidin.  



Kami terlihat oleh seorang prajurit dan ia segera memanggil teman-teman-teman mereka. 

Mereka langsung memberondong kami. Kami tidak kenal diam langsung membalas berondongan 

mereka. Terjadi peperangan jual beli tembakan namun kami sadar bahwa kami tidak akan 

memenangkannya. Oleh karena itu kami pun segera kabur.  

Kami kembali ke markas Komandan dan kami lelah. Kami harus mengatur strategi 

“Komandan, apakah kalian mempunyai lubang?”, tanyaku 

“Tidak, tetapi kenapa aku tidak pikirkan itu. Usulanmu bagus juga aku akan membuat lubang 

tersebut besok” 

Hmm, artinya tidak ada yang membuat lubang. Aku harus memikirkan untuk mencari cara lain.  

“Tuan , aku ingin menyusup untuk mengambil senjata. Kapan kalian mengadakan serangan?” 

“Biasanya kami mengadakan serangan gencar sesudah dhuha .Kenapa kalian menanyakan 

serangan?” 

“Kami akan mencari cara untuk menyusup pada saat serangan “ 

“Baiklah jika itu mau kalian. Aku akan meyiapkan serangan yang lebih besar lagi. Kami akan 

mendapatkan mortar baru. Saya berharap akan menyerang untuk mengalihkan perhatian” 

** 

Pasca sholat shubuh kami menyiapkan senjata. Kami menenteng senapan AK 47 beserta peluru 

yang lengkap. Kami juga tidak lupa mengantungi granat tangan dan sebilah pisau. Langit masih 

gelap dan Komandan menyiapkan serangan. Para prajurit segera menyiapkan mortar dan 

merekapun menembak. Percikan dari dalam selongsong mortar mendorong proyektil dan 

menghantam gedung serta parit mereka.  

Pasukan musuh membalas tembakan. Aku menganggukan kepala pada komandan dan 

menandakan kami mencoba untuk masuk. Kami sudah sampai didekat pagar duri. Hasan 

memotong pagar berduri dengan tang yang sudah kami bawa. Kami melewati tempat pagar 

tersebut.  



Tidak ada penjaga. Hmm … aku justru harus berhati-hati. Jangan-jangan mereka sedang 

menjebakkau dengan membiarkan aku masuk ke dalam markas mereka. Aku melihat ada gudang 

yang mungkin gudang senjata. Ada seorang penjaga. Aku harus berhati-hati menghadapi penjaga 

tersebut. Mahmud yang lebih besar dari kami bertugas untuk menaklukkan penjaga tersebut. 

Tidak sulit bagi Mahmud menekuk si penjaga. Hanya satu pukulan saja, si penjaga langsung 

tidak sadarkan diri.  

Kami pun menarik kunci dari pinggangnya dan membuka gedung. Di dalam gedung ada peti-peti 

senjata. Aku tidak tahu mana peti untuk anti serangan udara. Mungkinkah mereka tidak memiliki 

senjata anti udara karena mereka tahu bahwa mujahidin tidak mempunyai persenjataan anti 

udara.  

Kami membongkar gudang tersebut namun tidak menemukan apapun. Kami mencoba untuk 

menanyakan pada penjaga namun penjaga tersebut bungkam. Kami tidak mungkin menanyakan 

lebih lanjut kecuali kami harus terlihat oleh musuh.  

Seluruh sudut sudah kami cari namun kami tidak melihat. Aku melihat ada seorang yang 

mendatangi gedung dan memanggil nama temannya. Aku jadi khawatir ia memanggil teman-

temannya. Aku harus menghabisi orang ini.  

Untung saja serangan Komandan masih berlanjut, sehingga tidak banyak pasukan musuh yang 

berada di gudang ini. Aku segera melompat dan menikamkan belati ke tubuhnya. Ia langsung 

tidak berkutik dan aku menyeretnya ke dalam gudang.  

“Tuan, kalau kita tidak menemukan, kita harus segera kabur sebelum musuh menyadari 

kehadiran kita” 

“Baiklah, kita kabur saja sekarang. Kita bawa penjaga ini dan kita tanyakan . “ 

Kami memutuksan untuk menjauh dari markas musuh. Ketika kami melewati pagar serangan 

mortar pun berehenti. Kami membawa penjaga tersebut dan kami akan menanyakan senjata 

tersebut.  

Dengan mudahnya kami membawa tawanan yang kami ketahui namanya Rashid. Aku 

menyerahkan pada tim interogasi komandan saja. 



“Terimakasih komandan. Serangan anda membuat kami beileluasan untuk memasuki markas 

musuh. Hanya saja kami tidak menemui senjata mereka” 

“Memang mereka mungkin sudah mengantisipasinya. Aku khawatir mereka menaruh di tempat 

lainnya “ 

“Memang senjata anti udara sulit sekali namun bukan berarti kita tidak mendapatkannya. Asal 

ada uang personil ISIS akan bersedia untuk menjual senjata itu pada kalian” 

“Ah, aku tidak percaya dengan ISIS. Mereka sudah merebut wilayah kami di Barat. Kami tidak 

mungkin berunding lagi. Kalau kami sehari ini tidak mengetahui maka kami akan 

pulang.Wilayah kami sangat membutuhkan kami”, kataku  

Si komandan tampak berpikir-pikir dimana senjata tersebut didapatkan.  

“Mungkin kau bisa menghadang konvoi mereka dari arah Timur. Saya akan membantu kalian.  

** 

Bunyi sirene membahana di kampung kami. Para penduduk segar masuk ke dalam bungker. Aku 

membidik pesawat pembom yang terbang tinggi tersebut, Aku melihat dari teropong dan segera 

memicu senpaan dan sebuah roket terbang tinggi dan menghantam pesawat tersebut. Ledakan 

besar menggelagar di atas langit. Kami bertakbir dan bunyi gemuruh bom pun terhenti.  

 

 

 

 

 

 

 



Menangkap Jenderal Syiah  
 

Aku berjalan di antara puing-puing bangunan. Hari ini kami berhasil memenangkan 

pertempuran. Setelah lama lima hari mengepung mereka, akhirnya mereka menyerah juga. Hasil 

yang mengejutkan karena banyak dari pasukan Rezim Assad bukan hanya milisi syiah biasa 

melainkan pejuang garda Revolusi Iran. Para tawanan segera dipindahkan ke markas kelompok 

perjuangan untuk diinterogasi.  

Aku melihat sesosok mayat yang terbujur kaku dengan luka bom. Pasukanku berhasil 

membom mereka dan mereka tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti bagi kami. Aku 

memeriksa mereka dan ada tanda pengenal mereka mayat tersebut berprangkat Kapten. Aku 

meyakini bahwa perwira-perwira Iran turut dalam perang ini secara langsung.  

Syahruddin datang dan menghampiriku. Aku menyerahkan identitas prajurit Iran padanya 

yakni tanda paspor dan pagkat. 

“Pangkatnya cukup tinggi, Iran benar-benar all out?”, kata Syahruddin 

 “Kalau aku duga mereka juga membawa jenderal ke lapangan. Mungkinkah ada jenderal 

di lapangan tadi”, kataku  

“Mungkin saja, Letnan. Aku melihat ada beberapa dokumen penting yang ditandatangani 

Jendelal namanya Ali Azizi”, kata Syahruddin  

“Hmm..mungkin mereka belum jauh. Kita perlu tangkap Jenderal tersebut”, usulku  

“Aha ..untuk apa?” Syahruddin balik bertanya 

“Kita  gunakan untuk menukar dengan teman kita?”, kataku  

“Ide bagus, kita lapor komadan dan siapkan pengejaran pada Jenderal tersebut.” 

Kami melapor dengan komandan dan aku mendepatkan tiga orang tambahan untuk 

mengejar orang tersebut. Aku langsung menaiki kendaraan beserta Syahruddin diikuti oleh 

ketiga prajurit kami Umar, Ashlan, dan Thalhah.  

Aku memperkirakan mereka belum lama berarti dan tidak ada pengawalan yang banyak.  



“Mungkinkah mereka tidak mempunyai penjagaan?” , kakta Syahruddin  

“Pasti mereka mendapat kawalan” 

“Dengan semakin meningkatnya serangan Mujahidin, mereka juga semakin terdesak” 

  

** 

Kami sudah mendahului Mobil Ali Azizi. Ada empat buah mobil yang membawa 

rombongan Jenderal Azizi. Kami sudah ada di atas bukit dan melakukan penyergapan. Kami 

sudah mempunyai dua RPG yang dapat ditembakkan.  

Rombongan prajurit Syiah tersebut melintas, Syahruddin langsung menembakkan RPG 

dan langsung mengenai salah satu rombongan yang terbelakang. Umar juga menembakkan RPG 

namun tidak mengenai mobil tersebut. Kami langsung memberondongkan peluru ke arah 

rombongan tersebut namun mereka tidak tinggal diam. Mereka juga menembaki kami. Karena 

terdesak mereka menjauh. Aku segera berlari ke kendaraan diikuti oleh para pejuang. Kami 

mencoba untuk mengejar mereka. Aku memutuskan untuk tidak mendekati mereka di jarak 

tembak karena mereka dengan mudah dapat menembak mortar ke arah kami.  

Aku mengikuti dan memberhentikan kendaraan. Kami membuka peta di kap jeep kami.  

“Tuan, kita harus berhati-hati. Mereka akan  mengirim misi kavaleri udara untuk 

memburu kita?” kata Syahruddin 

“Berapa jarak mereka dari pangkalan udara?”, tanyaku  

 “Tentu masih sehari perjalanan  namun helikopter dengan cepat mudah menjangkau 

kita”, kata Syahruddin  

“Baiklah, jika mereka nanti datang kita akan serang mereka dengan RPG. Bagaimana kita 

bisa mendahulukan mereka?” 

“Aku rasa bisa. Kita bisa memutar dengan melewati faksi Mujahidin lain. Mereka 

mungkin akan mengizinkan kita menyeberang sebentar dan menculik Jenderal Syiah tersebut”, 

kata Umar si penujuk Jalan 



“Baiklah kalau demikian,  kita ke sana” 

Aku langsung menancap kendaraan. Aku tidak menyangka perjalanan begitu jauh sekali 

hingga bahan bakar menjadi menipis. 

“Bahan Bakar menipis, kita harus segera mengisinya”, kataku dengan penuh kecemasan 

“Kita bisa mengisi terlebih dahulu di pangkalan faksi Mujahidin lain” kata Umar 

“Berapa jauh lagi tempat check point dari faksi lain?” 

“Aku kira tidak akan lebih dua jam lagi”, Jawab Umar  

** 

Kami tiba di check point dan kendaraan masih ada bahan bakar. Di Check point kami 

menemui komandan mereka. Aku menerangkan maksud kami. Mereka memahami dan 

memberikan surat dari mereka. Aku segera ngacir setelah mengisi bahan bakar. 

Kami sudah menemui tempat pencegatan. Pasti mereka melewati sini. Dengan tiga 

kendaraan yang tersisa pasti mereka tidak akan mampu memberikan perlawanan yang berat. 

Kami tunggu di sebuah jalan yang ada gedung. Kami sudah merancang bahwa begitu kendaraan 

pertama datang maka kami harus menembak RPG dan menyerang mobil kedua. Untuk Mobil 

ketiga harus juga mendapatkan serangan RPG. 

Setelah tiga jam menunggu tidak ada tanda-tanda konvoi Jenderal Iran datang. Suasana 

sepi sekali, kecuali hembusan nafas kami dan angin tidak ada bunyi lain yang terdengar. Aku 

mulai curiga karena ia tidak lewat. 

“Mungkinkah mereka sudah melewati jalan lain” 

“Tidak mungkin kecuali mereka akan melewati faksi Mujahidin”, kata Umar  

“Mungkinkah mereka kehabisan bensin”, tanya Syahruddin 

“Ya, kemungkinan itu bisa saja”, Kata Umar 

“Jika demikian kita balik lagi siapkan penyergapan di tempat lain.”, kataku  



Kamipun segera meninggalkan tempat pengepungan kami. Dengan berjalan perlahan aku 

melewati kota kosong tesebut. Jalanan ke depan berkelok sehingga saya harus berhati-hati untuk 

melaju. Jangan-jangan ada sergapan atau kendaraan Jenderal tersebut yang menghentikan kami.  

Sebuah peluru melesat mengenai kendaraan kami. Aku membanting stir ke kiri. Ada 

serangan darurat musuh. Aku meyakini bahwa itu adalah musuh. Aku segera  menembaki 

musuh. Aku memperkirakan ada satu regu pasukan musuh di dekat gedung tersebut.  

Mereka akan menjadi duri bagi laju pasukanku. Aku segera mengeluarkan RPG dan 

menghantam bangunan tersebut. Mereka tetap menembaki pasukanku. Mereka juga menembaki 

kendaraan kami. Umar terkena tembakan di paha. Ia menjerit kesakitan. Aku segera 

memerintahkan seluruh pasukan keluar dari kedaraan. Aku membalut Umar dengan perban.  

Umar sangat penting bagi kami karena ialah penunjuk jalan.   Aku menempati sebuah 

gedung yang cukup kuat. Aku binggung mengapa si Syiah tidak menggunakan gedung 

ini.Syahruddin memeriksa luka Umar yang cukup parah. Ia  juga meminta untuk membedah 

Umar.  

Umar bersedia. Syahruddin menyiapkan pisau bedah dan membersihkan dengan alkohol. 

Dengan keahliannya ia mampu mengorek peluru tersebut. Ia melihat peluru tersebut dan 

membalut luka Umar. Umar meriang setelah operasi tersebut. 

Kami tidak mungkin membawa Umar. Kami harus berhadapan dengan Prajurit Syiah.  

“Umar, ini daerah siapa?” 

“Ini daerah netral dan ajang perebutan Faksi Pejuang Islam dengan Rezim Assad” 

“Pantas ada pasukan Assad” 

Aku terkejut dan memerintahkan prajurit untuk menjaga di tiap sudut.  

Aku melihat dari kegelapan musti merangsek. Aku segera menyerang seorang yang 

menembak temannya. Mereka panik dan lari. Penyergapan mereka ketahuan. Aku menangkap 

seorang yang menyergap dan ternyata masih 16 tahun. Aku memasukkan mereka ke dalam 

ruangan kami. 



Ia mengancam bahwa temannya ada dua batalyon menuju daerah ini. Aku katakan bahwa 

aku tidak gentar dengan kata-katanya. Aku sendiri bisa menghadapi mereka.  

Aha, mungkin ini alasan Jenderal Iran tersebut tidak ada di depan. Mungkin Jenderal Iran  

tersebut sedang mengatur pasukan .  

Kamipun menutup kuping si Iran. Aku khawatir ia mendengar pembicaraan kami. 

“Aku pikir, si Iran tersebut hanya omong kosong” 

“Tapi itu masuk logika. Jenderal tersebut tidak pulang melainkan ia menetap untuk 

mengatur serangan ke arah kelompok kita” 

Tiba-tiba depan ruangan kami diberondong. Seluruh pasukanku bertiarap dan peluru 

tersebut mengeniapasukan Iran tersebut. Sebuah granat asap memasuki ruangan kami. Ashlan 

dengan sigapnya melemparkan kembali granat asap. Tangannya pun terasa panas.  

Thalhah memberondongkan senapan semi otomais. Aku tidak tahu beberapa dari mereka 

yang menjadi korban namun tembakan terhenti. Aku tahu bahwa mereka sedang kabur lagi. 

Seorang berusaha menyusup dengan sigapnya Syahruddin mendorong orang tersebut dan 

kemudian ia menembaknya.  

“Mereka mempunyai pasukan banyak. Tidak mungkin mereka akan berani untuk 

menyerang kita kalau jumlah mereka tidak banyak” 

“Lebih baik kita serang malam ini juga. Syahrudin, kau dan Ashlan di sini. Aku dan 

Thalhah akan menyergap mereka”. 

“Kami masuk ke ruangan dan seorang Jenderal sedang duduk. Rupanya ia terluka. Aku 

membawa Jenderal yang sudah tidak berdaya tersebut. Aku mengikatnya dengan seutas tali agar 

ia tidak lari. Kami lari dari kepungan mereka perlahan dan menuju markas kami.  

***** 

 



 Mengejar Teroris Rusia 
 

Kami berangkat dari Turki dengan satu tim untuk membeli Berapa unit pesawat yang kita 

gunakan untuk patroli maritim. Penemu pesawat tersebut sudah dikenal di seluruh dunia 

merupakan satu almamater dengan mantan pemimpin kami atau perdana menteri. Kami percaya 

orang tersebut adalah orang yang mampu mengembangkan pesawat kami. Kami kemudian 

memasuki ruangan dari pabrik tersebut dan sangat kagum dengan perkembangan dari negeri 

yang berkembang. Sudah bisa membuat pesawat meskipun saat itu dan kami percaya bahasa 

tersebut dapat dipertahankan. Aku melihat sebuah kapal yang besar.  Pada saat itu  ada seorang 

yang sudah tua dan tampaknya ahlimenyambut kami. Ia selalu membelakkan matanya kepada 

kami tanda keseriusan. Sebagai perancang pesawat dan nantinya sebagai seorang analisis seorang 

pimpinan tim menanyakan kepada kami bagaimana cara memesan pesawat tersebut? Kemudian 

kami pun lihat pesawat murah dan sangat bagus sekali. Aku terbangun dan mengingat peristiwa 

setahun yang lalu. Kini aku berada di barak dan segera bangun . Kami mendapat kabar tidak 

mengenakkan. 

Berita mengenai pemasokan pasukan pasukan Assad yang mendukung asas untuk memerangi 

Mujahidin dengan alat-alat yang canggih dan modern. Kami tahu mereka juga memberikan 

bantuan intelejen pada Assad dan Salah satunya adalah  jenderal Sergun. Ia bisa memberikan 

bantuan pada pasukan Assad mengenai kelamaan pasukan Mujahidin yang pernah melakukan 

serangan mujahidin katanya membunuh para pemimpin Mujahidin waktu kami harus menangkap 

orang tersebut untuk membantu perjuangan rakyat Syria dan juga harus dihukum atas dasar 

kejahatan mereka membunuh para mujahidin Afghanistan dan Mujahidin Syria. 

Orang tersebut bisa dikatakan agen yang telah membantu penyerangan terhadap kamp pengungsi 

di Alleppo dan membuat ratusan orang syahid. Ia yang memerintahkan blokade pada Alleppo 

sehingga hampir terputus dari luar dan menginstruksikan pemboman pada instalasi rumah sakit  

yang telah membunuh dokter dan pasien juga. Kami harus terbang kali ini. Sebagai seorang 

pimpinan dari patroli akan mencari kapal selam itu diperairan selat Bosphorus. 

Para penerbang bersiap untuk menerbangkan pesawat yang sudah parkir diatas lapangan terbang 

kami. Ada pilot Harris Akinci mengawasi laut Marmara . Aku sudah memperkirakan mereka 

akan sampai 6 jam lagi di laut Hitam yang merupakan bagian dari laut Rusia. Aku harus segera 



menghentikan mereka sebelum masuk karena jika mereka sudah maulsuk maka  sama saja saya 

tidak bisa mendapatkan penyerang ini. Aku mengamati radar yang menyapu seluruh bagian 

bawah baik yang didalam air. Tidak ada sasaran bergerak yang ada di bawah air melainkan 

hanya kapal patroli Turki yang bergerak di atas Laut. Mereka juga belum menemukan sama 

sekali pergerakan yang ada di dalam sana. Aku menghubungi komandannya yang bernama 

Hamit Karamanli. 

"Aku tidak melihat adanya pergerakan kapten. Aku rasa mereka sudah tidak ada di sini" 

"Tetapi mungkinkah mereka bersembunyi di balik bukit laut, 

" Bisa saja namun kali ini saya yakin bahwa saya tidak menemukan apa-apa dibawah " 

Baiklah kami akan menyapu di wilayah selatan" 

Mayor Abdul segera memerintahkan agar kapal bergerak. Kapalpun bergerak terus dan ia 

melihat bagian di bawah yang hanya lautan luas yang bergelombang hingganke tepi panyaian. 

Lautan semakin gelap kebawah hingga dasarnya tidak terlihat . Laut merupakan misteri dan ia 

hanya menganalisis peta dan mendiskusikan dengan seorang wakil yang bernama Jengis. Ia 

terlihat serius dan mencari metode untuk menemukan kapal selam. Kalau perlu mereka 

menghancurkan kapal selam tersebut. Sementara ia melihat radar ada kapal perusak Rusia yang 

ada sekitar perbatasan Laut Internasional ingin menjemput orang tersebut. 

Ada bunyi bliip...bliip yang menandakan kapal selam musuh tersebut. Aku melihat ternyata itu 

kapal musuh yang sedang berpatroli dan mereka adalah ancaman sepertinya seorang prajurit 

keluar dari geladak  mengenakan seragam yang berwarna hitam-hitam. 

Ia membopong sebuah senjata berat 

 Seornag pemantau setengah berteriak kepada kami. 

 "Mereka mau menembak" 

 "Tenang mereka tidak akan berani menembak Kita. Pilot Haris sempat kaget dan ia sempat 

membalikkan pesawatnya ke timur dan aku mendengar suara baling-baling kapal sangat kerasa 

kencang.  



 Pilot langsung menguasai keadaan dan mereka kembali lagi menuju tempat Selatan hingga 

perbatasan dengan laut dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terdeteksi. 

 " Kalian tidak perlu panik, fokuskan diri kita untuk mencari kapal selam tersebut”. 

Kapten Abdul ke dekat komputer memantau dan memperkirakan kapan mereka muncul. 

"Coba kau tingkatkan frekuensi sonarnya dan jalankan kapal ini lambat sekali" 

"Kapal-kapal tersebut melambat dan seperti dengan teliti melihat bagian detail dari laut. " 

"Berapa lama lagi bahan bakar kita ke sana ?" 

"Aku kira bahan bakar kita tidak akan sampai 4 jam lagi”. 

" Tuan kapal perusak tersebut mengikuti kita" 

Aku berpikir aku dalam jalur yang benar karena aku mengejar kapal mereka . Tetapi aku ngeri 

juga mereka pasti mbawa senjata anti pesawat  udara. Kalau mereka mengeluarkan senjata 

tersebut kami bisa hancur.Ia melihat gelagat korvet atau kapal penghancur musuh menggerakkan 

senapan anti pesawat ke atas yang bisa meledakkan pesawat Haris. Si pilot mengadakan manuver 

untuk menakuti kapal Tersebut dan mereka tetap saja tidak mengindahkan bahkan mereka 

semakin mengarahkan turret mereka ke arah kapalku. 

"Bagaiman kapten, apakah kita beri tembakan peringatan?" 

"Tetap saja pada arah kita dan waspada dan bersiap kalau mereka menembakkan peluru. Kita 

pantau terus pergerakan mereka. " 

Aku mengambil mik dan segera memberitahu agar mereka menyerah saja sebelum mereka 

dihancurkan. Aku tahu mereka akan takut dan menyerah jika kami membom mereka. Kami 

mencoba menjauh dari kapal perusak yang telah mengejar kami. Aku harap aku bisa melepaskan 

diri. 

"Seolah-olah laut sepi sekali hanya seorang nelayan yang tampak pada lautan dan sedang 

memancing di laut tersebut. " 



Aku minum secangkir apel dan mencoba menyegarkan diri. Ada simulasi operation research 

untuk mencari. Kapal patroli tidak juga melaporkan hal yang lain. Kalau sejam lagi tidak 

mendarat maka kapal tersebut akan turum ke pangkalan Incirlik untuk digantikan oleh kapal lain. 

Ia sempat tertidur untuk lima menit dan wakilnya membangunkan. 

Seorang nelayan melaporkan lewat sosial media ada teleskop yang muncul dan ada fotonya. 

"Aku yakin ini dia kita kesana. Sang pilot memberitahu bahwa minyak habis dan akan harus 

turun untuk ke bawah." 

Sinyal dari monitor komputer semakinnmebguatbdan mereka langsung mengancam untuk segera 

keluar namun kapal tersebut tidak keluar bahkan menembakkan missil ke arah mereka. Pilot 

terkejut dan ia membelokkan pesawatnya sehinggga aku terjatuh dan memegang kursi dengan 

kencangnya. Peluru mengejar kami terus. Ia menekan tombol sunburst yakni peluru  mengecoh 

rudal. Dari sebelah kanan dan kiri pesawat keluar cahaya seperti kembang api yang menjauh dari 

pesawat namun rudal tersebut tidak mengenai sunburst tersebut. Aku langsung mengikat 

badanku dengan seat belt untuk menghindari benturan akibat pilot Harris yang mendadak . 

manuver tersebut membuat kami kehilangan bensin yang cukup banyak sekali karena 

manuvernya. 

Peluru masih meluncur ke arah kami. Kami menembakkan sunburst lagi kali ini sunburst telah 

mengenai peluru dan meledak dengan suara yang besar sekali. 

Kamipun segera menyusul dan kami telah mengetahui posisi tetapi mereka tidak mau menyerang 

sementara kapal perusak mereka sudah semakin dekat menyusul kapal. Kami sudah 

memperingatkan 10 kali dan kami minta izin panglima besar untuk serangan pada kapal selam 

tersebut dan ia mengizinkan. Kapal tersebut mencoba berlari dari kami dan kami hanya perlu 

untuk menekan knot torpedo. Aku menembakkan torpedo dan langsung meluncur ke bawah air 

dan menghantam kapal selam dan membuat ledakan yang sangat dahsyat. Aku tetap mengelilingi 

dan ingin memastikan yang mana yang tertembak oleh torpedo kami dan ternyata benar sebuah 

kapal selam Rusia hancur oleh serangan kami. 

***** 



Tank Destroyer 
 

“Kita harus menghancurkan tank-tank tersebut", kata komandan sebelum mereka merangsek ke 

tempat kita. Ia menunjuk pada tank yang diparkir di tapal batas kota. Ada sekitar satu skuadron 

tank yang berjejer ingin menghancurkan kota kami. Mereka moborbardir kami terus untuk 

melemahkan pertahanan kota kami.  

Abu Said sang komandan berusaha untuk mengkoordinasi anakbuahnya yang sedang 

bersembunyi menghindari serangan musuh skeali-kali bangunan kami terdengar runtuhan 

"Suatu saat mereka akan kehabisan peluru " kata aku pada Abu Said 

"Hehehe.. namun saat itu juga tidak ada bangunan yang utuh di tempat kita” 

"RPG mungkin tidak bisa untuk menghancurkan tank musuh. Kita bisa menggunakan misil 

TOW” 

"Kita tidak mempunyai misili itu" 

"Kita bisa meminjam pada  brigade Turkoman yang sedang melawan musuh " 

"Ah mereka pasti membutuhkannya. Aku harap kita membuat bom saja" 

"Oh ya, aku tahu Jamal akan membantu kita membuat bom. Kita pancing saja mereka masuk ke 

dalam agar mereka dapat diledakkan”. 

Jamal datang dan membawa racikan bom yang ia bawa dengan hati-hati. Ia memasang kabel ke 

alat peledak tersebut. Para pasukan segera mengedanp-endap menuju tempat skuadron tank.  

Tank tersebut menggeser alat tembaknya dan menghantam kami. Kami langsung terbirit-birit dan 

meninggalkan Jamal. Aku menjadi kacau mengapa aku meninggalkannya. Aku langsung kembali 

lagi dan aku tidak mendengar ada ledakan bearati Jamal masih selamat. Aku menjadi khawatir 

karena ia menjadi terbakar karena bom yang  ia pegang. Untuk itu saya kembali lagi.  

Jamal rupanya masih ada, ia dengan tenang masih memegang bom tersebut.  

Ketiga prajurit juga mulai berdatangan. 



"Ssst , jangan terdengar.”    

Mereka tetap mengamati terus namun belum ada usaha untuk menyerang mereka. Menembaki 

mereka juga percuma karena mereka tidak akan mempan dan mereka berada di dalam tank.  

Kalau kita bisa mendekat.kita bisa menghancurkan mereka namun mereka didukung oleh satu 

kompi pasukan musuh" 

Aku melihat tank-tank mereka tidak berhenti menghujani kota kami dengan bom.  

Kalau saja da RPG versi terbaru maka tidak sulit untuk menghancurkan jahanam tersebut. Abu 

Said sudah meminta bantuan brgiade islam lainnya untuk menyediakan RPG 7. Aku tidak mau 

menunggu karena aku tahu bahwa tank tersebut harus segera dihentikan sebelum menimbulkan 

korban lebih banyak lagi.  

"Jamal, kita akan memberikan tembakan perlindungan mungkinkah kau dapat ke sana" 

"Jangan tuan itu terlau berbahaya”, kata Salman 

Aku melihat mereka sedang berjaga di atas bukit. 

Ya benar ada beberapa tentara di atas bukit yang sedang mengawasi kami.  

 "Kalau kita bisa menjatuhkan mereka mungkin kita bisa menghancurkan tank tersebut" 

Aku yang mempunyai keahlian menembak segera menembak orang tersebut. Satu orang 

terguling, dua orang terguling namun mereka menyadari kehadiran kami. Merekapun membalas 

seranganku. Kali ini aku mengajak Jamal untuk kabur. 

** 

Aku melihat bayi-bayi yang tidak berdosa menjadi korban. Di tengah dentuman musuh para 

sukaraelawan tetap memabntu mereka. Ada seorang ibu yang terluka cukup parah dan sobek di 

bagian lengannya. Para anggota sabit merah menandunya ke rumah sakit lapangan.  

Aku segera menemui Abu said yang sedang berkoordinasi dengan pejuang-pejuang lainnya. Ia 

mengenakan sorban hitam dan ghamis yang hitan.  



Aku menggeleng-gelengkan kepala. Tampaknya ia sudah yakin bahwa kami sudah tidak bisa lagi 

berbuat. 

"Para Mujadin juga menemui hal serupa. Mereka tidak bisa berjanji untuk membawakan senjata 

pada kita. Kita harus bertahan dengan senjata yang ada saja" 

Aku hanya terdiam sementara Jamal tetap menenteng bom rakitan kami.  

"Aku memperkirakan mereka akan maju malam nanti" 

"Ini kesempatan kita bisa menyusup ke mereka" 

"Tuan, mereka pasti tidakakan menyerang malam ini karena jarak pandang yang pendek. Justru 

malam inilah kita manfaatkan untuk menyergap mereka", kata Jamal dengan begitu yakinnya  

“Baiklah, apa yang kita rencanakan?” 

“Kita akan memasang perangkap di jalanan tempat berlalunya tank dan kita buat barikade-

barikade agar mereka tidak leluasa untuk bergerak. “ 

“Baiklah sekarang segera perintahkan beberapa anak buahmu untuk membuat barikadae di 

sebelah barat” 

Sekitar 10 prajurit segera menuju arah barat untuk memulai pembuatan barikade. 

“Kita akan membutuhkan banyak bom Molotov. Pada jarak dekat ini akan menjadi senjata 

ampuh kita. Jika tank boleh saja jalan kalau mereka terbakar  mereka tidak ada yang mau 

mendekat atau para prajurit infantry tidak ada yang mau mendekat” 

“Baiklah, aku akan menyuruh penduduk untuk mengumpulkan bensin dan solar untuk membuat 

bom molotov” 

** 

Malam sudah larut namun mereka masih menghujani dengan bom 

“Tampaknya tidak mungkin mereka melakukan sergapan di malam hari ini” 



“Benar, kalau mereka menghancurkan kta kita apa untungnya bagi mereka. Bukankah Nazi juga 

merugi setelah hancurkan Leningrad dan mereka harus bersusah payah untuk menembus 

pertahana kota. Justru puing-puing tersebut menjadi penghalang bagi gerak maju pasukan Nazi” 

“Aku yakin mereka akan menggunakan kekuatan infantry kalau mau menyerang” 

“Aku mendengar bisik-bisik di depan. Ada pergerakan pasukan musuh. Ada sekitar puluhan 

musuh sedang mengedanp-endap.  Aku tahu itu mereka. Aku langsung memberondongkan 

peluru ke arah mereka. Dalam sekejap pasukan mereka langsung roboh. Bagian belakang 

pasukan segera merunuduk dan membalas tembakan. Saat meriam berhenti, rupanya mereka 

sudah mengkorrdinasikan serangan mereka dengan serangan tank yang terhenti. Saling balas 

tembakan tak terelakkan .  

Kmai berhasil mengalahkan pasukan musuh. Ada seorang anak kecil yang membawa katapel . 

“Aku melihat paman membutuhkan ini”, ia mendorong sebuah katapel besarnya. Katapel itu 

dapat melontar sekitar 300 meter aku kira.  

Aku akan mencoba terlebih dahulu dengan menembakkan batu. Akan sangat riskan kalau kita 

menembak katapele dengan sebuah batu. Aku harus berhati-hati terlebih dahulu sebab jika 

terlihat pasti tank tersebut dapat menghantam pasukan kami.  

Ternyata batu tersebut dapat melewati bom tersebut dan kamipun mampu meledakkan sebuah 

tank. Mereka juga menjadi panik tidak menyangka. Aku semakin bersemangat untuk 

menghancurkan tank musuh aku tarik kembali katapel. Dan mencoba mengenai tank tersebut. 

Mengetahui letak kami mereka menembak kembali dan lubang kami menjadi berasap akibat 

puing-puing yang berterbangan.  

Aku terus melontarkan katapel untuk ketiga kalinya dan menghancurkan mereka seketika kami 

keluar dan menghaar pasukan musuh . Sebagian langsung melempar senjata dan mengangkat 

tangan. Kami bisa mendapatkan tank dari rezim musuh. Aku melihat tank mereka berjejer. 

Seperstinya mereka sudha ketakutan terlebih dahulu sebelum bertempur.Aku sendiri tidak 

mengetahui apa yang membuat mereka begitu ketakutan. 

 



Serangan Helikopter  
Mujahidin dengan lima buah tank merangsek maju dan menggempur posisi pasukan 

Nushariyah yang mempertahankan pangkalan udara. Soerang komandan muda berada di atas 

tank tersebut dan mengkoordinasi serangan.  

Mereka menembakkan proyektil-proyektil peluru ke arah pangkalan musuh sekali-kali 

musuh juga membalas dengan artileri yng mengenai daerah kosong. 

“Semua maju”, kata komandan peleton tank Brigade Abdul Majid Khan. Tank-tank 

mereka adalah Tank T  90 buatan Rusia yang paling baru dan hasil rampasan perang. Mereka 

menderu-deru dan maju beserta pasukan infantry yang berlindung di balik tank.  

Mereka sudah menerobos barikade dan pasukan infantri menghabisi pasukan musuh yang 

masih meawan.  

Komandan sudah senang karena kemenangan mereka sudah di depan mata. Para pasukan 

juga sudah semangat karena mereka sejengkal lagi akan merebut pangkalan udara tersebut.  

Terdengar dari awan suara yang menderu. 

“Hmmm.. itu pasukan kaveleri udara”.  

“Siapkan RPG.” 

 Pasukan infantri menyiapkan RPG dan mereka sudah membidik. Kali ini helikopter 

berjumlah tiga dan mereka mulai menembakkan misil dari jarak jauh dengan seketika sebuah 

tank hancur luluh lantak.  

Para penembak RPG menembak helikopter tersebut namun dengan mudah mereka 

mengelak dan memutar kembali. Mereka menembaki para pejuang yang sedang   bertahan dan 

berusaha membalas dengan RPG. Tembakan senapan mesin yang ada di samping kanan dan kiri 

helikopter yang menyandang senapan mesin yang besar.  

Sebuah misil meluncur dari helikopter peran dan mengenai tank kedua. Pasukan 

Mujahidin menjadi berantakan terutama yang di belakang tank. Mereka mencari tempat 

persembunyian untuk menghindar dari keganasan dari helikopter.  



Komadan harus melindungi tank tersebut karena tank tidak akan mampu mengalahkan 

helikopter. Tank-tank yang mereka miliki tidak mempunyai senjata anti udara.  

Ia meminta pasukannya mundur ke hutan. Merekapun mundur teratur di tengah serangan 

helikopter. Serangan RPG mengenai salah satu helikopter tersebut dan heli tersebut langsung 

meledak di atas langit namun satu heli melepaskan misil ke arah komadan dan meledakkan tank 

nya. Si komandan sempat melompat dari tank. 

Ia pun mundur kembali ke hutan beserta sisa dua tank dan puluhan anak buahnya. 

Seorang wakilnya mendekat padanya. 

“Kekuatan kita hancur hampir separuh saja pasukan kita yang tersisa” 

“Seandainya Heli Rusia itu tidak ada, kita bisa menghabiskan mereka dengan 

mudahnya”, kata Komadan yang bernama Hakan dengan geramnya.  

“Kita harus menunggu bantuan dari pihak lain” kata Utsman  

“Yah, kita mencari strategi lain. Aku kira kita akan mendapatkan peralatan perang namun 

kita kini yang kehilangan tiga buah tank dan puluhan prajurit. Perjuangan memang 

membutuhkan harta dan tenaga”, kata Hakan  

“Kita harus memancing helikopter tersebut. Kita akan serang mereka. Mereka sudah 

berbuat yang jahat pada bangsa ini dengan menghancurkan pejuang dan supply transportasi 

makanan untuk rakyat sipil.”, usul Utsman  

“Baiklah, esok kita serang. Aku yakin helikopter itu ada di pangakalan” 

“Tetapi dengan tentara sedikit ini, bagaimana  kita bisa menyerang” 

“Mereka juga pasti mengalami hal yang sama terutama  serangan kita. Satu –dua hari 

bantuan terhdap mereka tidak akan datang’, kata  

Mereka menembakkan helikopter dengan RPG namun ternyata belum kena juga dan 

bahkan mereka menyebrar misil ke dekat hutan. Hakan dan Ustman berlindung. Helikopter 

melayang menetap di hadapan mereka seolah mencari –cari pejuang yang tersisa.  



Hakan mencoba mengenakan senapan serbunya dan ia menembak seorang pilotnya . 

Helikopter tersebut lagusng oleng dan menjauh dari mereka. Seluruh pejuang bertakbir 

mendengar hal itu.  

Tapi masih ada sebuah helikopter lagi dan mungkin ada tambahan helikopter lagi.  

Radio berbunyi rupanya dari markas “Apakah kaliah sudah menduduki pangkalan?” 

“Belum. komandan. Kami diserang oleh pasukan helikopter” 

“Serang segera mereka. Kami mendapat serangan udara. Kalau kita tidak dapat merebut 

pangkalan tersebut. Bukan hanya kita yang menjadi bulan-bulanan serangan udara namun juga 

konvoi kemanusiaan dan masyarakat sipil” 

“Baiklah namun kami juga membutuhkan senjata artileri udara agar kami bisa menyerang 

mereka” 

“Apakah RPG tidak cukup?” Si komandan sangsi 

“Helikopternya terlalu modern bagi kami dan cepat sehingga tembakan kami selalu luput 

dari mereka”. 

“Kau gunakan saja RPG dengan tehnik tertentu mereka akan dpat dihancurkan” 

Hakan tahu bahwa ia tidak bisa berharap bantuan senjata pada komandannya dan ia 

sedang memikirkan untuk menjatuhkan helikopter tersebut.  

Ia melihat amunisi RPG hanya sekitar lima saja dengan dua peluncur.  

Usman mengajak anak buahnya untuk kembali bersembunyi ke tempat yang lebih dalam 

lagi agar tidak terlihat oleh helikopter. Mereka kini sudah dalam hutan dan beristirahat. Hakan 

dan Utsman kemudian menyusun rencana. Mereka membuka lipatan peta. 

“Bantuan mereka akan datang ke sini. Kalau kita tidak merebutnya dalam 24 jam maka 

kita akan menemukan kesulitan yang baru “ 

“Tapi kita kini menemukan kesulitan yang ada di depan mata kita. Kita harus keluar dari 

sini” .  



“Tuan , kita bisa menemukan helikopter yang hancur di sana. Mungkin senjata misilnya 

bisa kita gunakan” 

“Aha, itu ide yang bagus. Baiklah kita akan ke sana.” 

“Aku yakin pasti pesawat Helikopter sudah memusnahkan bangkai helikopter tersebut” 

“Aha belum tentu, harus kita kejar cepat” 

“Aku butuh lima orang tersebut orang yang berpeluncur granat, kau juga ikut sebgai 

tekhnisi roket” 

“Baik, komandan”, kata Tekhnisi yang bernama Bayazid 

Suara helikopter sudah tidak ada dan mereka berjalan dengan cepat ke arah helikopter 

jatuh. Namuni ia melihat pasukan Spetnaz sudah mendekati rongsokan helikopter. Kontak 

senajta pun terjadi. Spetnaz beranggotakan 10 orang yang menyandang senjata lengkap. 

Sementara para pejuang hanya 5 orang berusaha untuk mengalahkan mereka. 

Serangan sporadic terjadi antara keduanya untuk merebut misil helikopter. Utsman 

melihat bahwa alat-alat tersebut masih utuh dan bisa digunakan untuk menembak helikopter. 

Ada dua orang Spetnaz mencoba untuk menyusup lewat sisi kiri mereka atau bergerak dari sisi 

kanan mereka. Utsman menyruh seorang sniper yang bernama Akmal untuk menembak orang 

tersebut.  

Akmal membidik seorang Spetnaz dan dalam waktu sedetik Spetnaz tersubut rubuh dan 

kawannya segera menunduk dan mengetahui bahwa ada yang memnambaknya. Ia mencoba balik 

lagi namun Akmalpun menembaknya kembali. Mereka sudah kehilangan. Ada suara helikopter 

dan helikopter tersebut berusaha menembaki pejuang Syria.  

Para pejuang mencoba menembak RPG. 

“Hei,kau sebaiknya hati-hati menggunakan itu.Kau harus  dengan cermat “ 

Justru bentakan komandan membuat si prajurit ragu makanya ia mengurungkan niat 

untuk melontarkan peluru RPG tersebut 



Helikopter tersebut hendak menembakkan dengan cara cepat, ia merebut RPG dan 

meledakkan helikopter tersebut namunn helikopter tersebut lari dengan memiringkan peswatnya. 

RPG tersebut luput dari serangan. Ia merasa gegabah sendiri dengan menyuruh anak buahnya 

untuk menyerang helikopter namun ia sendiri tidak bisa menyarangkan peluru.  

Spetnaz memberondong mereka dengan senapan mesin dan keadaan menjadi 

mencekamdengan serangan beruntun mereka.Untuk itu mereka sulit untuk sekedar menunjukkan 

muka mereka.SPetnaz sudah mendekat dan mengambilsenapan tersebut. Dengan berani Ustman 

melemparkan granat ke arah mereka sehingga merekapun mengulurkan niat. 

"Hmmm..mereka tidak menghancurkan senjata mereka berarti mereka memerlukan",pikir 

Ustman 

 

Ia kemudian mengkontak anak buahnya yang berada di markas agar membawa kedua 

tank tersebut ke dalam hutan itu.    

Hanya dalan waktu lima menit tanks udah menderu-deru kedalam hutan. Mereka segera 

menembakkan proyektil dan menyerang Spetnaz dan tidak ada lagi tembakan balasan setelah dua 

kali pemboman. Utsman mengisayaratkan untuk maju perlahan-lahan. Tank tersebut melaju 

mendekati helikopter yang sudah rusak tersebut dan mereka memperoleh senjata misil tersebut. 

Kalau saja Misil tersebut diiarahkan ke helikopter makamisil tersebut akan menghancurkan 

helikopter dengan mudahnya. Si  tekhnisi segera melepaskan peluncur misil tersbeut dari 

helikopter. Masih ada tersisa 4 misil di tempat itu.Kini ia sedng menyambungakn dengan tank 

tersebut agar mereka bisa aman dari serangan helikopter.  

Utsman memeriksa keadaan sekitarnya dan melihat Spetnaz Rusia bergelimpangan arena 

serangan tadi.  

Dengan senang hati ia pun segera menuju pangalan beserta para pasukannnya yang 

tersisa. Ia maju dengan cepatnya dan tidak ada perlawanan dari mereka yang berarati. 

Merekapun menyerah pada pasukan Utsman dan mereka menahan pasukan musuh. Untuk hari 

ini mereka dpat memebeaskan satu pangkalan yang menjadi markasserangan udara Rusia. Di 

tempat sana juga terdapat sepuuh orang Spetnaz yang menyerah. 



Sebait doa untuk Syria  
 

Bom Birmil telah dicurahkan  

Fosfor telah turut membakar hati kalian 

Bom kimia telah membasahi bumi Anbiya 

Penjara mencoba meruntuhkan hati kalian  

 

Di Timur rusia  

Di barat sekutu Amerika Serikat,Inggris, Perancis dan cees  

Mereka kompak  

Ingin menghancurkan pembebasan  

 

Entah berapa lama korban yang akan jatuh setelah ratusan ribu 

Entah berapa detik lagi kalian menanggung penderitaan 

Korban yang berjatuhan  

Rakyat yang terusir dari negeri  

Serta penjara yang sudah penuh 

 

Aku yakin kalian adalah kuat 

Kalian pengusir pasukan Salib 

Meneggelamkan Imperium Romawi 

Meluluhlantahkan imperium Persia  



 

Mereka yang bersekongkol tidak akan menang  

Kehancuran juga bagi yang membantu si singa 

Bahkan mereka yang pura-pura memintanya turun  

 

Kemenangan kalianlah yang paripurna 

Hanya menggantungkan diri kecuali pada Allah  

Kami di sini hanya bisa memberi sedikit rupiah  

Beserta do’a yang kadang kami lupa  
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