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Ба табъ расидани таълифоти марбут ба ќањрамонони
миллї бо кўмак ва дастгирии кумитаи умури љавонони назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва низ ба њиммати
Ассотсиатсияи миллии Марказњои дастгирии љамъияти
шањрвандї дар мањдудаи Барномаи грантњои муштарак дар
бахши тарбияти љавонон дар рўњияи ватандустї имконпазир
шуд.
Ватандўстї асоси идеологии њар кадоме давлатњои
мустаќил ба шумор меравад. Аз ин рў, рушди системаи
тарбияти ватандўстї њамчун институти пурарзиши давлатию
љамъиятї бояд яке аз аслитарин самтњои сиѐсати давлат дар
умури љавонон бошад.
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Даъвати Аббосиён

Аббосиѐн бозмондагони Аббос бинни Абдулмуталлиб
(ваф. соли 652 м.) амаки паѐмбари Акрам аст. Ин хонадон аз
шохаи бании Њошим яке аз тоифањои барљастаи Ќурайш
дар Макка буданд. Ошкор аст, Аббос яке аз
сарватмандтарин аъзои хонадони Њошимиѐн ба шумор
мерафт ва дар гироиш ба ислом аз тоифањои мутаахир буд
ва равобити ў бо Пайѐмбари ислом матин, вале на чандон
гарму самимона буд.
Асоситарин иддаои ин хонадон барои расидан ба
Хилофат ин аст, ки назарияпардозонашон гуфтанд, ки чун
хонадони Њошимия ба Паѐмбари Акрам марбут аст ва на ба
пайравони Абў Њошим, аз ин хотир хонадони Аббосї
метавонад ба Хилофат бирасад.
Ваќте, ки дар пойтахти Хилофати Умавї шањри Куфа
љунбишњои шиъаї сурат мегирфт, хонадони Аббосиѐн њам
нахустин гоми хешро љињати даъват барои расидан ба
Хилофатро карданд. Барои анљоми чунин тарњ ин хонадон
истифода аз хуросониѐн намуданд.
Яке аз вежагињои љањду талоши хуросониѐн љињати
њалли мушкилоти сиѐсии Хилофат дар он буд, ки дар ин
ноњияи бисѐр муњими истротежї, чї араб ва чї порс аксар
аз шиъа пуштибонї мекарданд, яъне онон њамагї хоњони
супурдани њукумат ба дасти яке аз хонадони Паѐмбар
буданд. Чун Аббосиѐн њам узви хонадони Паѐмбар буданд,
тавонистанд аз эътиќоди хуросониѐн ва љойгоњи онон ба
хубї истифода бибаранд. Аббосиѐн бо ин њадаф
пуштбононии худро дар Хуросон тавсеа медоданд.
Шарњи илали ба шиъа гироидани аќшори љомеаи
Хуросон дар он рўзгор худ мавзўи људо ва муфассалест.
Вале он чї дар ин сафња бояд ишора гардад ин аст, ки
манофеи сиѐсї ва иљтимоии хуросониѐн ва Аббосиѐн,
бахусус дар авохири њукумати Умавиѐн ба њам наздик шуд.
Ва њар ду тараф барои расидан ба ањдофи хеш хостанд ба
якдигар мутаккї шаванд.
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Гуфтанї аст, дар ањди Умавиѐн, бахусус дар замони
халифа Марвони Умавї (744-750) хуросониѐн барои касби
истиќлоли худ бисѐр фаъол шуданд. Дар Хуросон доъиѐни
бисѐре пайдо шуданд ва онон дар шањру рустоњо мардумро
пайваста таблиѓ ва ташвиќ мекарданд то алайњи Умавиѐн
ќиѐм кунанд. Даъват гоње њамроњ бо ќиѐмњои сиѐсї ва
иљтимоии мардум њамроњ буд. Дар кўтоњтарин муддат
Хуросон ва Мовароуннањр ба конуни нањзати озодихоњии
мардумї дар саросари Хилофат табдил гаштанд.
Умдаи муњаќќиќин ва мусташриќин, аз љумла эронї ва
тољик ќиѐмњои Хуросон ва Мовароуннањро ин рўзгорро
инќилоби миллии эрониѐн алайњи арабњо унвон кардаанд.
Ин идда аз муњаќќиќин мўътаќиданд, мусалмонони ѓайри
араб, ќабл аз њама эрониѐн алайњи араб бархостаанд. Ин
арзѐбї њам дуруст ва њам нодуруст. Барои шинохти сањењ ва
даќиќи ањамияти ростини ин масъала набояд аз як зовия
нигарист. Барои дарк ва таъйини ањамияти ростини воќеоти
Хуросон ин рўзгор бояд маљмўаи ќиѐмњоро ва аз њама
муњимтар ањдоф ва натоиљи онро бояд мавриди баррасї
ќарор дод. Фаќат дар он сурат метавон ба њаќиќати њол пай
бурд. Бояд дар назар дошт, ки дар шўриши сиѐњљомагон
арабњо низ ширкат доштанд ва низ маволии Хуросон, ки
тайи солњо рангу хўйи порсї гирифта буданд ва ба порсї
сухан мегуфтанд дар байни шўришиѐн кам набуданд. Аз
њама муњим Абў Муслим худ маволї буд.
Аммо аз диди таърих ошкор аст, шиддати нањзатњои
озодихоњии мардуми Хуросон ва Мовароуннањр, бе гумон
ба вазъи сиѐсї-иљтимоии Ироќ таъсири бисѐр љиддие
гузошт. Ќудрати њукумати Умавиѐн рў ба фурў рехтан кард.
Нахуст саркашии хориљиѐн буд, ки Ироќ ва Њиљозро
барошуфт. Доманаи ќиѐму ошўб ба навоњии дигари
Хилофат: Озарбойљон, Арманистон низ сироят кард.
Даврони хилофати Марвонро метавон даврони шўришу
ќиѐмњо дар саросар Хилофат номид.
Аммо бо ин њама, Хуросон аз њама љињат маркази
муњимтарин њаводиси Хилофат буд. Хуросониѐн њар чї
истиќлолталаб
мешуданд,
Умавиѐн
њамон
андоза
Хуросонро вобаста ба Ироќи Араб мекарданд. Ангор ки
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роњи њалли мушкилот набуд. Аммо хуросониѐн даст аз
ањдофи нињоии худ намекашиданд.
Дар Хуросон ва Мовароуннањр масоили динї-мазњабї,
сиѐсї бо мушкилоти иљтимої ва иќтисодї ба њам печ
хўрданд. Мардуми бечора аз дасти уммоли Умавї дастхуши
вайронї ва парешонї гашта буд. Рўзгори тоза
мусалмоншудагон рўзгори ошўбњо ва норизоињо буд. Аз ин
хотир, табаќоти љомеаи ин манотиќ, новобаста ба љойгоњи
иљтимоии хеш, дар њалли мушкилоти худ, ки ношї аз
њуљуми араб ва истиќрори њукумати истибдодии Умавиѐн
буд, мехостанд аз кўчактарин тањаввулот ва таѓйироти
низомї ва иљтимої суд љўянд.
Аз ин назар рустоиѐн ва мустаъзафини шањрњо дар
воќеъ яке аз муњимтарин нирўи иљтимоии нањзати
хуросониѐн ба шумор меомаданд. Яке аз бузургтарин
муваффаќияти Абў Муслим ва сарварони дигари шўришњои
мардумї дар он буд, ки онон тавонистанд табаќоти
тањидасти љомеаро бар кори шўриши бисѐр моњирона љазб
кунанд.
Тохтутози ашрофи араб ва фасоди сиѐсати молиѐтии
хонадони њокими Умавї вазъи мардумро дар саросари
Хилофат боз њам вахимтар намуд. Аз ин назар Хуросону
Мовароуннањр бори гаронтареро бар дўш макашиданд.
Сиѐсати молиѐтии Умавиѐн яке аз илали шиддати эътирози
мардум гардид.
Бо њадафи љулугирї аз вусъати нањзати озодихоњии
хуросониѐн, халифаи Умавї амир Наср бинни Сайѐрро(738748) ба унвони волї ва омили Хуросон таъйин намуд.
Агарчї Наср бинни Сайѐр омили шоиставу корозмуда,
сиѐсатмадори њисобгар ва сипањсолори муваффаќе буд, вале
ў низ натавонист масоили Хуросон ва Мовароуннањро њал
намояд. Иртиботи ў бо умарои Хуросон хуб набуд ва
бахусус бо амир Кирмонї. Ихтилофи ин ду уммол њатто ба
њадди љанг расида буд. Адами вањдат ва ягонагї миѐни
уммоли Умавиѐн имкон намедод то бо нирўи муштарак
алайњи ќиѐмгарон юриш намоянд. Даќиќан, хоњем дид, Абў
Муслим аз ин заъфи уммоли араб ба хубї истифода кард.
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Абў Муслим ва оѓози ќиём
Муњимтарин шахсияти таърихї, ки даъвати Аббосиѐнро
дар манотиќи Шарќи Хилофат ошкор кард нобиѓаи
инќилобї - Абў Муслими Хуросонї буд. Муњаќќиќин
нисбат ба насаб ва хостггоњи вай ихтилофи назар доранд.
Чунин ба назар мерасад, ки зиндагии Абў Муслим дар зери
ѓубори ибњом будааст.
Тибќи иттилооти бархе аз манобеи таърихї метавон
гуфт, ки ном ва кунияи Абў Муслим нахуст Абў Исњоќ
Иброњим бинни Њайкон (ѐ Бухтакон) будааст. Бархе падари
ўро Усмон низ хондаанд. Аммо баъд аз ин ки вай ба назди
имом Иброњим ба Хуросон омад, номи худро ба
Абдурањмон бинни Муслим на кунияашро Абў Муслим
Хуросонї иваз намуд. Номи расмии ў чунон ки дар
сиккањояш њакк шудааст, «Абдурањмон бинни Муслим»
будааст.
Тибќи бархе аз манобеи мўътамад, Абў Муслим насаб
аз наљибзодагони эронї доштааст. Чунончї, номи падараш
ќабл аз ин ки ба ислом рў оварад Бандод буда, баъд ба
Усмон таѓйир ѐфтааст. Бархе низ љадди бузурги ўро
Бузургмењри Бухтагони Марвї - вазири машњури Хусрави
Анўшервон гуфтанд. Гурўње аз муаррихин ўро арабзода ва
иддае њам курд ва туркзода гуфтаанд, ки чандон сањењ нест.
Аммо тибќи назари аѓлаби муњаќќиќин Абў Муслим
насаби эронї дошта ва таќрибан байни солњои 100-105 њ. ќ./
719-723 м. дар хонаводаи дењќонони Исфањон ба дунѐ
омадааст. Гурўње низ мўътаќиданд, ки зодгоњи Абў Муслим
ѐ падараш Бушанљи Њирот будааст. Дар њар сурат то кунун
дар мавриди ному насаб ва зодгоњи Абў Муслим диди
мушахассе миѐни муњаќќиќин ва пажўњишгарон мављуд
нест.Тибќи иттилооти бархе аз манобеи таърихї падари
Абў Муслим пеш ѐ андаке пас аз таваллуд шудани писараш
даргузаштааст.
Аммо бештарин эњтимол ин аст, ки Абў Муслим маволї
ва аз эњтимоли ќавї маволии хуросонї (эронї) буд. Вай дар
ибтидоъ ѓуломи фарде ба исми Абў Мўсо Саррољ буда ва
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дар авохири даврони њукмронии Холид бинни Абдуллоњ
њамроњи соњибаш аз Исфањон ба Куфа рафт.
Замоне, ки дар Куфа љунбишњои зидди Умавиѐн сурат
гирифт, гуѐ, ки Абў Муслим дар хидмати доъиѐни ин
њаракат ќарор дошта ва бад аз саркўбии ќиѐм ба љурми
њамкорї бо ќиѐмгарон зиндонї шуд. Дар зиндон бо Бакир
ном шахсе, ки аз фаъолони шўриши зидди умавиѐн буд,
ошно шуд. Яке аз наздикони Бакир, ба исми Абў Салама
дар соли 744 м. ин Абў Муслимро ба унвони ѓулом ва
ходими худ ба Хуросон овард ва Абў Муслим махфиѐна
мардумро алайњи хилофати Умавиѐн даъват мекард.
Доъии Куфа Иброњим Имом аз зиракї ва њушмандии
Абў Муслим дар шигифт уфтода ва ўро аз ѓуломї озод
карда ва ба муддати ду сол назди худ нигањ дошт. Абў
Муслим бо хоњиши Иброњим Имом ному кунияи худро
таѓйир дода ва бо амри Иброњим Имом апрели соли 747 м.
роњ ба Хуросон гирифт. Њамин тур, Абў Муслим барои
нашри даъвати Аббосиѐн ба Марв омад. Ба гуфтаи
муаррихе «Иброњим Имом ўро дар хўри эътимод ѐфт ва чун
дид забони сухангўй ва дили бепарво дорад, ўро, ки нуздањ
сол беш надошт, љињати кўмак дар нашри даъвати Аббосиѐн
ба Хуросон фиристод».
Њангоме ки Абў Муслим ба Марв расид, кори даъват
дар ин љо бар ўњдаи Сулаймон бинни Касир буд. Дар
манобеъ дар хусуси иртиботи Абў Муслим бо рањбари
доъиѐни Хуросон ба исми Сулаймон бинни Касир низ
иттилооти ќобили таваљљўњ омадааст. Иброњим Имом, ки
кори даъвати шўришиѐнро ба Абў Муслим супурд буд, ба
њаводорони худро дастур дод то ба Абў Муслим итоат
намоянд. Њамчунин дархост кард, ки дар Хуросон як тан
араб бар љой нагузоранд ва бо Сулаймон бинни Касир
мухолифате накунад ва барои аз байн бурдани хонадони
Умавиѐн бар хуросониѐн такя намоянд.
Дар ибтидои кор миѐни Абў Муслим ва Сулаймон
бинни Касир даоъи Хуросон буд зиддият пеш омад.
Сулаймон бинни Касир ба Абў Муслим, ки дар воќеъ љавон
буд, ба чашми раќиб нигарист ва ба ў эътиноъ накард. Абў
Муслим навмед шуд ва хост ба Куфа бозгардад ва њатто то
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Ќумис рафта буд. Аммо Иброњим Имом пайѓоме ирсол
дошт ва ўро маљбур кард ба Хуросон баргардад. Абў
Муслим дар таърихи соли 129 њ. ќ./ марти соли 747 м. ба
Марв бозгашт ва дар рустои ба номи Сафедниљ иќомат
гузид. Сипас њаводорон ва мубаллиѓони худро ба гўшаю
канорњои Тахористон, Хуросону Хоразм ва аз эњтимоли
ќавї ба Мовароуннањр низ фиристод.
Абў Муслими Хуросонї аз вазъи њоким ба хубї суд
бурд. Ў эълом дошт, ки мусалмон аст ва ба њеч ќабила ва
нажоде пайвастагї надорад. Мардуми зиѐде ба ў
гаравиданд. Вай дорои нирўи азиме шуд ва таќрибан бо
њама гурўњњои зиддиуммавї њамкорї менамуд. Авзои
Хуросон зери назари Абў Муслим ќарор гирифт ва лашкар
ба шањрњои дигари Хуросон мефиристод. Аммо Марв њанўз
њам дар ихтиѐри Наср бинни Сайѐр буд.
Њарифони Абў Муслим, ба хусус Сулаймон бинни
Касир ва ѐрони вай аз ин муваффаќияти Абў Муслим
норизо буданд ва буд мегуфтанд, ки: «Мо бо ранљи бисѐр
љўе кандем, акнун дигаре омад то дар он об равон кунад».
Аммо Абў Муслим ба ин њарфњо коре надошт ва кори худ
мекард. Вай ба муњимтарин шањрњои Хуросон бо бањонаи
њаљ сафар кард, вале ќасди аслї даъват ва омода кардани
мардум ба ќиѐми зидди умавї буд.
Дар Марв ва шањрњои дигари Хуросон фурсати
муносибе барои ќиѐм фароњам омада буд. Ќобили зикр аст,
ки бештарини ѐрон ва њаводорони Абў Муслим кишоварзон
ва маволии Хуросон буданд.Табаќоти пешаварон ва
тањидастони шањр низ ба Абў Муслим пайваст шуданд.
Тарафдорони Абў Муслим њамагї бар тан љомаи сиѐњ
пўшиданд, ки ѐ ба нишонаи сўги шуњадои хонадонни
паѐмбар буда ѐ нишон аз ранги парчами сиѐњи паѐмбар, ки
барафрошта буд, будааст. Шиори аслии сиѐњљомагон ќасди
љони шуњадо ва хонадони Паѐмбар буд.
Абў Муслим њамроњон ва њаводорони бисѐр дошт.
Фирќањои Њошимия, Ровандия, Кафия ва фирќањои дигари
динї-мазњабї низ бо Абў Муслим ва сиѐњљомагон њамкорї
доштанд. Фирќањои мазбур, ки дар оѓзои кор аз ањдофи Абў
Муслим чандон бохабар набуданд, вале њозир буданд дар
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пайравї аз китоби Худо ва суннати Паѐмбар устувор
бошанд. Онон њатто савганд хўрда буданд, ки бе чуну чаро
аз фармондењони худ фармонбардорї мекунанд ва агар бар
душман даст ѐбанд фаќат ба дастури фармондењ амал
хоњанд кард. Ин амр дар воќеъ нишонгари инзиботи сахти
шўришиѐн буд.
Сиѐњљомагон дар шаби иди фитр 25 рамазони соли 129
њ. ќ. / 10 июни соли 747 м. ќиѐм карданд. Абў Муслим худро
аз «ањли байт» эълом кард, ки албатта бо њадафи пешрафти
љунбиш ба чунин кор иќдом намуд. Шўришгарон барои ин
ки њамсоягонро аз хуруљи хеш огоњ кунанд, оташ
барафрўхтанд. Тайи як шаб аз ќарияњои атрофи раъоѐи беш
аз 60 русто ба сиѐњљомагони Сафедниљ пайваст шуданд.
Ситамдидагон дар либосњои сиѐњ ва бо алами сиѐњ ва бо
чўбдастињояшон, ки онро «Кофаркўб» мехонданд, берун
омаданд. Баъзе асп доштанд ва баъзе бар дарозгўшњо
нишаста ва ба харашон «Марвон» гўѐн хитоб мекарданд.
Шўриш воќеан мардумї буд ва муаррихини араб аз онон ба
унвони «шаѐтини сиѐњ» ѐ ба киноя бар шахсияти Абў
Муслим «саррољзодагон» ном бурдаанд.
Дар иди фитр сиѐњљомагон пушти сари Сулаймон бинни
Касир намоз хонданд ва Абў Муслим онњоро ба таом
даъват кард. Ба гуфтае дар ин рўз беш аз 2 200 тан
сиѐњљомагон дар Сафедниљ љамъ омада буданд.
Баъд аз 18 рўзи шўриши сиѐњљомагон волии Хуросон
Наср бинни Сайѐр дастаеро барои дафъи шўришгарон
фиристод. Нахустин набарди Абў Муслим бо дастаи волии
Хуросон рух дод, ки пирўзи насиби Абў Муслим шуд. Наср
бинни Сайѐр тавонист худро рањо намояд. Абў Муслим
асиронро озод кард ва асирон номи ўро ба родмардї
баландовоза карданд.
Аз тамомии шањрњи Хуросон: аз Њироту Бушанљ,
Марвруду Толиќон, Марву Нисо, Абеварду Тўс, Нишопуру
Сарахс, Балху Чаѓониѐн, Тохаристону Хуталлон, Кешу
Насаф ва шањрњои дигар тўдањо ба сиѐњљомагон пайваст
мешуданд.
Чанд моњ пас аз набарди нахустин, Абў Муслим ва
Сулаймон бинни Касир аз рустои Сафедниљ, ки барои
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сиѐњљомагон тангї мекард ба рустои Мохон наќли макон
карданд. Теъдоди ѐрони Абў Муслим ба 7 000 расид. Дар
муддати кўтоњ Абў Муслим тавонист умарои араб ва
мањаллии Хуросонро ба тарафи худ љалб кунад.
Наср бинни Сайѐр аз нирўманд шудани Абў Муслим
дар њарос шуд ва Марвон халифаи Умавиѐнро аз шиддати
шўриши сиѐњљомагон хабар дода ва гуфт, ки ќасди Абў
Муслим аз миѐн бардоштани араб дар Хуросону
Мовароуннањр аст. Марвон нирўи кўмакї ба Наср
нафиристод ва гуфт, ки бояд худ аз ўњдаи фурў нишондани
ошўбњо дар Хуросон барояд. Наср бинни Сайѐр дар вазъи
бисѐр ногуворе ќарор дошт. Талошњои вай љињати ба
тарафи худ кашидани умарои араби Хуросон натиљае
набахшид.
Дере нагзашт, ки муњимтарин шањри Хуросон Марв бо
кўмаки Алї писари Људайъи Кирмонї (ин умаро ба итоати
Абў Муслим даромада буданд) ба Абў Муслим тобеъ
шуданд. Ишѓоли Марв нахустин пирўзии Абў Муслим дар
љанги зидди Хилофати Умавиѐн буд.
Наср бинни Сайѐр дар амал ба дом уфтода буд, худро
таслими Абў Муслим намуд. Аммо субњи рўзи баъд бо
чанде аз мулозимони худ ба сўи Сарахс ва аз он љо ба
Нишобур гурехт. Писари волии Хуросон Тамим бинни
Наср дар Тўс мавзеъ гирифта буд, ба љанги зидди Абў
Муслим омода мешуд. Сипањсолорони сиѐњљомагон Тўсро
аз Тамим берун оварданд. Тамим кушта шуд ва
сиѐњљомагон ѓаноими бисѐр ба даст оварданд. Њамин тур,
Хуросон комилан дар ихтиѐри Абў Муслим монд. Дар ин
миѐн, мардуми Гургон низ ба сиѐњљомагон пайвастанд.
Пас аз ин, сипоњи сиѐњљомагон ба таъќиби Наср бинни
Сайѐр уфтоданд ва ба љониби Ќумис равон шуданд. Наср
бинни Сайѐр ба суї Рай шитофт ва мунтазири расидани
сипоњи кўмакї аз тарафи халиф буд. Ањолии Рай, ки
бештарашон љонибдори халифа буданд, шањрро тарк
карданд. Абў Муслим бифармуд то амлоки гурехтагонро
бистонанд.
Наср, ки аз Рай њам фарор карда буд, дар роњ бемор шуд
ва моњи октябри соли 747 дар синни 85 солагї дар Сова
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даргузашт. Аммо њамроњонаш аз он љо ба Њамадон
гурехтанд.
Шањрњои Ќум, Исфањон Сова ва шањрњои дигари он
минтиќа низ ба дасти сиѐњљомагон гузашт. Дар Нањованд,
ки аъроб муќовимати сахте нишон доданд, баъд аз се моњи
муњосира шикаст хўрданд ва охирини муќовимати аъроби
Хуросон дар ин шањр фурў нишонда шуд.
Абў Муслим ќасди аз байн бурдани раќибони аслиаш
дар Хуросон шуд. Умарои Хуросон аз ќабили Алї ва Усмон
писарони Људайъи Кирмонї июли соли 749 м. ба ќатл
расиданд. Баъд аз як сол бо мусоидати халиф Абў Сулламро
низ ба ќатл расонд. Яке аз муњимтарин раќибони Абў
Муслим ба исми Абдуллоњ бинни Муовия, ки мехост
Исфањонро ба даст дароварад, асир кард ва сипас ўро низ ба
ќатл расонд. Њамин тур, дар кўтоњтарин муддат њамаи
умарои ќудратталаби Хуросон низ ба ќатл расиданд.
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Барои пирўзии комил ва истиќрори њукумати худ дар
Хуросон Абў Муслим саъй мекард аз њар кас ва аз њар
гурўње истифода намояд. Чунончї, аносири маздакї ва
зартуштї низ дар канори Абў Муслим фаъол буданд. Ин
худ нишонгари он аст, ки шўриши сиѐњљомагони Хуросон
як нањзати бузурги мардумї дар баробари аъроб ва
Хилофати Умавиѐн будааст.
Аммо аз сўи дигар, мутаваљљењ бояд шуд, ки Абў
Муслим намегузошт эътиќодоти дигари мазњабї ба дини
ислом латмае ворид намояд. Чунончї, он гоњ, ки ў эњсос
кард эътиќоди љадиди мўбад Бењофарид дар Нишопуру Хоф
дорад исломро зери шўри худ мегирад, фармони ќатли
«паѐмбари љадид», яъне Бењофаридро ворид кард. Агарчї
Бењофарид таслим шуд ва ба ислом гаравид ва љомаи сиѐњ
бар тан кард, вале бо ин вуљуд ўро ба ќатл расониданд.
Бунёди њукумати Аббосиён ва вазъи Хуросон
Сипањсолорони Абў Муслим тавонистанд дар набарде,
ки миѐни онон ва душмани нирўмандаш Ибни Забора дар
соли 131 ќ./ 748 м. дар наздикии рустои Љобалќи Исфањон
иттифоќ уфтод, шикаст бидињанд. Сардорони сиѐњљомагон
аз Даљла низ гузаштанд ва ба њудуди Ироќ ворид шуданд.
Сардори лашкари Абў Муслим Њасан бинни Ќањтаба кори
падарашро идома дод ва ба Куфа даромад. Ањли Куфа аз
сиѐњљомагон ба хушнудї истиќбол карданд.
Охирин ва муњимтарин љанги сиѐњљомагони хуросонї
бо лашкариѐни Умавї соли 749 м. дар наздикии шањри
Мавсили Ироќ рух дод. Дар ин љанг Умавиѐн шикаст
хўрданд. Сипањсолоре ба исми Абдулмалик бинни Язиди
Хуросонї ба фармони Абў Муслим ин ноњияро ба даст
гирифт ва ў Абдуллоњ писари халифа Марвонро моњи июни
њамон сол шикаст дод.
Њамин тур, Сардорони Хуросонї, ки мавриди эътимоди
Абў Муслим буданд, дар Ироќ тавонистанд Абў-л-аббос
Абдуллоњ мулаќќаб ба Саффоњро, ки бародари Иброњим
Имом буд, дар таърихи октябри соли 749 ба Хилофат
биншонанд. Хилофати Умавиѐн тавассути хуросониѐн фурў
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рехта ва бо дасти онон давлати љадиди Аббосиѐн бунѐд
нињода шуд.
Охирин намояндаи хонадони Уммавї халифа Марвон,
ки баъд аз шикаст ба Миср гурехта буд, июни соли 750 дар
Бўсири Миср ба дасти хуросониѐн кушта шуд.
Он гуна, ки омад, бо кўмак ва дахолати хуросониѐн буд,
ки Хилофати Умавиѐн дар Куфа аз миѐн бардошта шуда ва
Хилофати Аббосиѐн ба рўи кор омад.
Абў Муслим дар Хуросон соњиби маќом ва њукумати
вай истиќрор шуд. Вай бар куллии Хуросон ва
Мовароуннањр фармон меронд. Сардорон ва уммоли ў дар
Мовароуннањру Туркистон низ номи сарвари хешро
баландовоза намуданд. Шикасти лашкари Чин дар љанги
Тироз аз бузургтарин муваффаќиятњои лашкари Абў
Муслим ба шумор меомад. Соли 751 сипањсолори Зиѐд
бинни Солењ дар њудуди Тароз лашкари чинињоро шикаст
дод ва њукумати Аббосиѐн то марзи Чин истиќрор ѐфт.
Давлати љадиди Аббосиѐн аз њамон рўзњои нахустинаш
ошкор буд, аъроб ва маволињое, ки алайњи Марвон љангида
буданд, маъюс намуд ва бисѐре аз хуросониѐн низ хушнуд
набуданд. Шаклгирии рўњияи зидди аббосии хуросониѐнро
ба хусус баъд аз ќатли сардорашон Абў Муслим возењ
метавон мушоњида кард.
Халифаи љадид Саффоњ (749-754) аз нирўманд шудани
Абў Муслим дар њарос буд. Вале дар авоили хилофаташ
љуръати садди роњи Абў Муслим шуданро надошт. Аз ин рў,
бародари худ Абў Љаъфарро ба Хуросон фиристод. Вай чун
ба Марв расид Абў Муслим ўро ба хубї истиќбол намуд ва
бисѐр мўњтарам дошт. Баъд мутаваљљењ шуд, ки Абў Љаъфар
мехоњад валиањди Хуросон шавад ва бо раќибони собиќи
Абў Муслим дорад тавтеа созмон медињад. Абў Муслим дар
яке аз маљлиси худ фармони ќатли Сулаймон бинни
Касирро, ки яке аз тавтеаандозони Абў Љаъфар буд, дод. Ин
иќдоми Абў Муслим, аз эњтимоли ќавї, ба маќсади нишон
додани ќудрати худ рў ба рўи Абў Љаъфар будааст, то як
интиќом аз раќибаш. Ин вазъ Абў Љаъфар бародари
халифаро сахт ба вањшат андохт ва ваќте, ки ў ба Куфа
баргашт, бародарро дар баробари Абў Муслим нотавон

14
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

хонд ва ба анљоми ќатлаш ишорае кард. Халифа ба
пешрафти чунин наќша бовар надошт, аз ин рў,
бародарашро аз ин ќасд нигањ дошт.
Дар воќеъ ќудрат ва эътибори Абў Муслим халифа
Саффоњро тањти шуоъи худ ќарор дода буд ва халифа дар
муњимтарин тасмимоташ раъйи Абў Муслимро мехост.
Бародари халифа Абў Љаъфар аз ќудрат ва тавонмандии як
марди хуросонї, аз номи халиф бар муњимтарин манотиќи
Хилофат фармонравої мекард, сахт нигарон буд.
Дар ин рўзњо Хуросон аз таъсири шўришњое, ки дар
Ироќ падид омад, бар канор намонд. Арабњои муќими
Бухоро Шарик бинни шайх Мењрї соли 133 ќ./750 м. дар
Бухоро алайњи умарои нав ба ќудрат расида ќиѐм кард.
Гурўњи анбўњ ба ў пайваст шуданд. Соли 751 м. Зиѐд бинни
Солењи Хазоъї ба фармони Абў Муслим ба љанги
Мовароуннањр рафт ва ба њамроњии Ќутайба бинни
Таѓшода, Бухорхудот, ќиѐмгаронро саркўб намуд ва сипас
Бухороро оташ зад. Ва бисѐре аз мардуми бегуноњро низ аз
дами теѓ гузаронд.
Дењќонони мулуки Чочу Фарѓона ва Хутталу Кеш низ
ошўб бар по карданд. Аммо шўриши ин сарзаминњо низ
тавассути сардорони Абў Муслим ва аъроби Хуросон ва
Мовароуннањр саркўб гардиданд.
Соли 752 Абў Муслим ба Марв баргашт. Сиѐсати вай
боиси норизояти сарњангони араб шуд. Чунончї, Амир
Зиѐд бинни Солењ, ки љадидан аморати Суѓду Бухороро бар
ўњда гирифта буд, бар ситамкорињои Абў Муслимро
наметофт, сар ба шўриш бардошт. Дар натиља Абў Муслим
худ дубора ба Мовароуннањр лашкар кашид. Чун лашкари
Зиѐд ибни Солењ ба Абў Муслим пайваст, худ ба Боркаси
Усрушана гурехт. Дењќонони он љо сари Зиѐдро аз тан људо
намуда ба Абў Муслим фиристоданд. Ин шўриш бино ба
тањрики Халифа рух дода буд. Абў Муслим дар
Мовароуннањр фањмид, ки шўриши Зиѐд ва дењќонони
Мовароуннањр бо тањрики марде ба номи Сабоъ, ки
фиристодагони Халифа буд, сурат гирифтааст, ўро ба ќатл
расонида ва чунон далерї зоњир намуда, ки сари Зиѐдро ба
Халифа ирсол дошт.
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Бад-ин тартиб Абў Муслим тавонист чандин тан аз
коргузорони Халифаро ба ќатл расонад ва дар амал амири
соњиб мутлаќи Хуросону Мовароуннањр гардид. Аммо ин
њол ба дарозо накашид ва Абў Муслим ба Ироќ бархонда
шуд ва дигар ба Хуросон барнагашт.
Ќатли Абў Муслим
Ба гуфтаи муаррих Табарї соли 754 м. Абў Муслим аз
Халифа Саффоњ иљозаи њаљ гирифт, аммо муддате бар сари
шумори сарбозоне, ки бояд ўро њамроњї кунанд, бо халиф
дар машварат буд. Халифа барои 1 000 тан сарбоз иљоза
дод. Аммо Абў Муслим, ки худ медонист дар ин муддат чї
душманонеро бар алайњи худ барангехтааст, бо 8 000 тан
рањсипор шуд. Ва бахши умдаи ононро дар Рай гузошт ва
фаќат бо 1 000 тан рў ба љониби Ироќ нињод. Халифа аз
Абў Муслим даъват ба амал овард. Абў Муслим вориди
Ироќ шуд. Абў Љаъфар бародараш халифа Саффоњро ба
ќатли Абў Муслим водор кард. Халифа бо бародараш
њамдаст шуд. Аммо чун Абў Муслимро дид, бародараш Абў
Љаъфарро аз анљоми ќасд боздошт.
Халифа бародари худ Абў Љаъфарро ба корвони Абў
Муслим мулњаќ намуд ва њарду љониби Макка равон
шуданд. Иллати њамроњ шудани Абў Љаъфар ба Абў
Муслим шояд нигаронии халифа аз сардори сиѐњљомагон
буд, ки мабодо бо Алавиѐни Макка ва Мадина, ки онон њам
мудаъии Хилофат буданд, тавофуќ накунад ва Хилофатро
ба онон интиќол надињад. Дар ин сафари муштарак Абў
Љаъфар бори дигар мутмаин шуд, ки то Абу Муслим зинда
аст, тахту тољи Аббосиѐн вобаста ў хоњад буд.
Чун њаљ гузарониданд ба Ироќ бозгаштанд ва дар роњ
хабари марги халифа Саффоњ ба Абў Муслим, ки љулўтар аз
Абў Љаъфар бармегашт, расид ва ў ба Абў Љаъфар номаи
таслият фиристод, вале тањнияти Хилофат нагуфт. Ба
ривояте Абў Муслим чун ба пойтахт расид ва хост Исо
бинни Мўсоро бар хилофат биншонад ва чун Исо
напазируфт, нома ба Абў Љаъфар ирсол намуд ва ўро
халифа хонд.
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Абў Љаъфар, ки валиањд буд хилифатро ќабул кард ва
ба худ лаќаби «Мансур» гирифт. Вай дар оѓози хилофат бо
ќиѐме мувољењ шуд, ки агар Абў Муслим ва хуросониѐн

дарњам нашикананд, Хилофаташро сахт дар маърази тањдид
ќарор хоњад дод. Бинобар ин аз вуљуди барои истиќрори
њукуматаш ба хубї истифода намуд.
Моњи ноябри соли 756 амаки халиф ба исми Абдуллоњ,
ки фармондењии лашкари муљањњази Хилофатро дар Рум
бар ўњда дошт ва сипањсолори варзидае буд, алайњи
бародарзодааш Мансур хуруљ кард. Абддулоњ низ муддаї
бар Хилофат буд. Халифаи љадид Мансур, ки аз Абў
Муслим барои саркўбии Абдуллоњ даъват кард. Абў
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Муслим бо њар бањонае сар мепечид ва мегуфт, ки бояд аз
Хуросон нигарон шуд, на аз Рум ва Абдуллоњ. Аммо
Халифа исрор кард ва Абў Муслимро ба Шом фиристод.
Абдулоњ чун аз расидани лашкари Абў Муслим огоњ шуд,
70 000 тан сипоњиѐни хуросонии худро аз бими ин ки ба
сиѐњљомагон напайванданд, ба ќатл расонд. Аммо дар љанги
зидди Абў Муслим шикаст хўрд. Абў Муслим ѓаноими
зиѐдеро ба даст овард.
Халифа барои сабти таќсими ѓаноиме, ки ба дасти Абў
Муслим уфтода буд, шахсеро равон кард. Аз ин рафтори
халиф Абў Муслим сахт дар хашм шуд ва расули халифаро
тањдид ба марг кард ва гуфт, ки: «Маро «амини Оли
Муњаммад» мехонанд. Ман дар хуни мусалмонон аминам ва
дар моли онњо нестам?». Ва он гоњ ба Мансур њам носазо
гуфт.
Халифа Мансур чун эњсос кард, ки агар Абў Муслим ба
Хуросон равад, дасташ барои ў кўтоњ хоњад шуд ва
наметавон аз сиѐњљомагон љулўгирї кард. Аз ин рў,
фармони њукумати Шому Мисрро бад-ў фиристод ва гуфт
назди ў баргардад. Абў Муслим, ки медонист, ки фаќат дар
Хуросон метавонад устувор бошад, дархости халифаро рад
кард ва худ ба суї Хуросон равон шуд. Халиф боз њам
найрангњои дигареро ба кор баст, то Абў Муслимро нарм
кунад ва аз азимати Хуросон нигањ дорад.
Њамчунин ѐрони Абў Муслимро водошт то ќалби
сардорашонро ба дўстии халифа гарм кунанд. Билохира,
Абў Муслим дар канори Зоб таваќќуф намуд ва номае ба
халифа Мансур навишт ва дар он гуфт, ки аз наздикї ба ў
дурї мегузинад. Дар бораи мўњтавои ин номаи Абў Муслим
ривоѐте ироа шудааст. Аммо он чї аѐн аст, ин аст, ки
халифа мехоста бо њар роњ Абў Муслимро ба даргоњ даъват
намояд. Вай вонамуд карда, ки мехоњад бузургдошти Абў
Муслим дар њузури ў баргузор гардад. Бо ин роњи макр
муљаддадан аз Абў Муслим даъват ба амал овард ва таъкид
намуда, ки дар ѓайри сурат худ ба пайкори ў хоњад омад.
Дар зимн, халифа Мансур миѐни сарварони хуросонї
фитна эљод намуд. Бо њадафи ин ки миѐни мутањњидони
ќаблї тафриќа бияндозад, ба бархе аз наздикони Абў
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Муслим вазифањои воло дод. Аз љумла, Абў Довудро, ки
ноиби Абў Муслим буд, ваъдаи аморати Хуросон дод.
Њамчунин ба чанд тан аз нигањбонони Абў Муслим
ваъдањои зиѐда дод, то онон бар алайњи Абў Муслим кор
кунанд.
Абў Муслим дар вазъи бисѐр ногуворе монд ва тасмим
гирифт ба мулоќоти халифа биравад. Бо ин њадаф ба
наздикии Мадоин расид. Чанд тан аз ѐронаш ўро аз рафтан
ба назди халифа Мансур бим доданд, аммо Абў Муслим бо
чанд нафар аз наздиконаш ба Мадоин ворид шуд. Халќи
зиѐде ба фармони халифа аз Абў Муслим истиќбол
намуданд. Халифа Мансур низ ўро гиромї дошт ва гуфт то
истироњат намояд. Халифа ба саркардаи нигањбононаш
фармон дод то чанд тан аз нигањбонон пушти парда камин
бигиранд ва он гоњ, ки ў даст ба њам занад бар сари Абў
Муслим резанд. Фардои он рўз, яъне панљ рўз монда ба
моњи шаъбони соли 137 ќ. / январ-феврали 755 м. Халифа
Мансур раќибаш Абў Муслимро барои дидор ба назди худ
хонд ва бо ў якка ва танњо сўњбат намуд. Дар хусуси сўњбат
он ду матолибе ќобили таваљљўње ироа шудааст. Аммо
саранљоми ин сўњбат ин аст, ки халифа даст ба њам зада ва
нигањбонон вориди толор шуда теѓ бар љонаш кашиданд.
Тибќи яке аз ривоѐт, нигањбонон дар он њангом теѓ
кашиданд, ки Абў Муслим дар њоли узри гуноњон мехост ва
дасти халифаро бўса мезад. Халиф Мансур, ки бо лаззот ба
пайкари бељони Абў Муслим нигоње мекард, дастур дод то
ўро ба оби Даљла афканданд.
Абў Муслим ба њангоми ќатл 33 ва ба ривояте 37 сол
дошт. Тибќи ривояте, халифа Мансур пас аз анљоми ќатл
дар хутбааш Абў Муслимро ба хиѐнат мутањњам намуд ва
таъкид кард, ки ў ба њамон гуноње кушта шуд, ки гурўњеро
бад-он гуноњ ба ќатл расонида буд.
Њамин тур, сардори сиѐњљомагон ва диловаре,
Аббосиѐнро ба сари ќудрат оварда буд, нољавонмардона ба
ќатл расид.
Пас аз ќатли Абў Муслим чанде аз сардорон ва
нигањбононаш ба хидмати Халифа пайвастанд. Ва онњое, ки
дар ќатли Абў Муслим ширкат доштанд мавриди иноѐти
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халифа ќарор гирифтанд. Халифа њамчунин дастур дод,
сардорон ва нигањбонони Абў Муслимро то он љо, ки розї
шаванд, инъом доданд. Гўянд, ки бархе аз сардорони Абў
Муслим аз ин амр шармсор шуданд ва зери лаб мегуфтанд,
ки «рањбари худро ба дирњам фурўхтаем». Аммо сардорони
вафодори Абў Муслим Халифа Мансурро «саг» хонданд.
Бархе аз сардорони Абў Муслим баъд аз ин аз хиѐнати
халиф огоњ шуданд, ба оњанги хунхоњї ба Хуросон роњ
гирифтанд.
Марги Абў Муслим сахтарин мусибати он рўзгор барои
хуросониѐн буд. Ин марг гўѐ роњро барои халифаи хоин
Мансур ва барои мањв кардани дастовардњои инќилоби
хуросониѐн њамвор намуд. Бо марги Абў Муслим нањзати
миллї - озодихоњї ва истиќлолталабонаи хуросониѐн дар
нима роњ монд.
Љойгоњ ва ањамаияти нањзати Абў Муслим
Абў Муслим на танњо як фарди низомї ва сипањсолори
ботаљруба, балки шахси аз илму адаб огоње будааст. Чунон
ки тибќи ривояте ба тањсили илм ва адаб кўшо буда, дар
овони кўдакї аз фуќањои маъруфи замонаш илми њадис
шунидааст.
Тибќи ривояте њам Абў Муслим ба забони форсї ва
арабї хуб такаллум мекарда ва њатто ба ин ду забон шеър
мегуфтааст. Забонаш ширин ва баѐнаш гиро будааст. Вай
шеъри бисѐре медониста ва дар љаласот ба шеваи пирон
сухан мегуфта. Аммо то кунун аз-ў шеъри форсї ба даст
нарасиддааст.
Метавон мушњида кард, ки ў бо фарњанг ва адаби
форсии миѐна, яъне пањлавї ба хубї ошно будааст.
Чунончї, дар номањое, ки ба халифа Мансур навиштааст,
пайваста аз зиндагї ва аъмоли шоњони Сосонї иќтибос
менамуда. Ба гуфтае, дар замони худ миѐни мардум ба
забони арабї суханоне аз-ў ба унвони амсол мавриди
истифода будааст.
Абў Муслим ба унвони амири ѓамхор дар ободї ва
умронии Хуросон кўшо будааст. Чунончї, ба ќавле масљиди
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љомеи Нишопурро ў сохта ва низ дар Марв масљид, бозор ва
дор-ул-аморае бунѐд кардааст. Њамчунин девор ва бурљњои
гирдогирди шањри Самарќандро ба ў нисбат додаанд. Он
гуна, ки В. В. Бартолд навиштааст, мардуми Самарќанд бар
онанд, ки таъсисоти оби шањрашонро Абў Муслим сохта ва
њанўз њам яке аз нањрњои бузурги он љоро «Коми Абў
Муслим» меноманд.
Тибќи иттилооти бархе аз манобеъ, Абў Муслим
њангоми њаљ чоњњои роњи Маккаро мараммат намуд. Њамин
тур, ў дар кўтоњтарин муддати амораташ тавонист корњои
зиѐди умрониро ба анљом расонад.
Дар манобеи таърихї сурат ва сирати Абў Муслим низ
тавсиф шудааст. Тибќи навиштањои муаррихин Абў
Муслим марди хушсимо, гушода пешонї, гандумгуну
кўтоњќад, дорои риши пурпушт ва гусўи дароз буда ва
оњиста сухан мегуфта ва андак механдида ва дар пирўзињои
бузург ѐ њаводиси нохушоянд, хурсанд ва ѐ ѓамнок
намешудааст. Вай далеру шуљоъ, покизаву ба тамкин ва дар
љавонмардї овозадор будааст. Бо занон кам меомехта ва аз
шўхињо безор, мењмоннавозу мардумомез будааст.
Мўњтољон ва бечорагонро кўмак мекардааст. Вай ба унвони
шахси низомї хўи сипоњї дошта, маѓрур ва хашин низ буда,
на рањм мешинохт, на тарс. Душманонаш аз-ў сахт дар бим
буданд. Вай њаќталаб буда ва њатто бархе аз ѐронашро ба
хотири њаќу њаќиќат њукми ќатл додааст. Бо ин њама феъл
ва хўй лашкариѐнаш ўро гиромї ва дўсташ доштаанд ва ба
гуфтае ўро ба мисли маъбуде мепарастидаанд. Баъзе ба
марги ў бовар намекарданд ва мўътаќид буданд, ки ў марг
надорад ва зинда аст.
Ѓолибан нависандагон ва шуарои араб аз Абў Муслим
бадгуї кардаанд. Аз ин назар китоби муфасалле метавон
мураттаб намуд. Муаррихин ва нависандагони араб Абў
Муслимро ба унвони сарсахтарин душмани аъроб
муаррифї намуда ва ошкоро гуфтаанд, ки ў буд, ки насли
аъробро аз Хуросон барканд. Дар баробари ин назар
хуросониѐн (эрониѐн), ки аз сиѐсати ситампешаи Умавиѐн
ба дод омада буданд, Абў Муслимро ба унвони ќањрамони
миллии худ ва муќаддас шинохтаанд. Бархе аз муаррихини
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форсї ўро дар рутбаи Искандар ва Ардашери Бобакон
донистаанд. Бархе њам ўро Имом хондаанд. Иддае њам аз
ўро авлиѐ гуфтаанд.
Мардуми Хуросон Абў Муслимро муаззиз доштаанд ва
эњтироми онон то ба њадде будааст, ки рўзи хуруљи ўро
бузург ва муаззам медонистанд. Ёди Абў Муслим дар
ќулуби мардуми Хуросон асрњои сар љо гирифта ва мавозеи
марбут ба номи ўро зиѐратгоњ кардаанд. Чунончї, њатто дар
асри Сафавї мардуми Нишопур ќабреро ба номи Абў
Муслим нишон карда ва ба зиѐрати он мерафтанд. Мардуми
Хуросон ўро то њадде азиз ва мўътабар медонистанд, ки
њатто дар достонњои мазњабї аз ў ѐд мекарданд. Баъдњо
мардуми Хуросон дар васфи Абў Муслим достонњои
њамосї, мазњабї ва мадњияву марсияњо ва ќиссањои
фаровоне эљод карданд. Чунончї, китоби «Абў
Муслимнома» аз машњуртарин достонњои њамосии мардумї
рољеъ ба ин сарвари миллї аст. Ин њама нишонгари он аст,
ки мардум њеч гоњ некмардони таърихро фаромўш
намекунад.
Он чї дар эътиќод ва кеши ў гуфтаанд, вай мусалмони
сахтгир будааст. Чунончї, муаррихон иллати судури
фармони ќатли бухорхудотро дар љурми иртидод аз дини
ислом донистаанд. Ба гуфтаи иддае аз муаррихон ба дасти
Абў Муслим бархе аз дењќонони Хуросон ва Мовароуннањр
мусалмон шуданд.
Бисѐре аз муњаќќиќин ва пажўњишгарон бар ин
аќидаанд, ки Абў Муслим дар оѓози кори худ ба кисония
раѓбат доштааст.
Вай дар муддати њашт соли њукуматаш таваљљўње хосе
ба ташаюъ, таълимоти Маздак, имомат ва надошт. Ѓолибан
сиѐсати зидди Алавиро бар худ пеша карда ва тибќи ахбори
манобеъ бисѐре аз даъоѐни Алавї бо дастури Абў Муслим
ба ќатл расида буданд. Хавориљро низ мањкум мекарда ва
њатто аз онон бимнок будааст. Аммо бо ин вуљуд, Абў
Муслим баъд аз маргаш аз тарафи шиъаѐни Хуросон ба
унвони имом ва азизуллоњ шинохта шуд.
Баъд аз ќатли Абў Муслим ошўбу шўришњо ќатъ
нашуданд. Халифа Абў Љаъфари Мансур солиѐни дароз
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машѓули саркўбии шўришњо дар гўшаву канорњои Хилофат
шуд. Чунончї, афроде ба асомии Сунбод, Исњоќи Турк ва
Муќаннаъ, ки њар се тибќи ахборе аз сарњангони Абў
Муслим буданд, яке паси дигаре дар Хуросон хуруљ
карданд. Пояњои давлати Аббосї ба ларзиш даромад.
Сунбод нахустин касе буд. ки баъд аз марги Абў
Муслим алайњи Хилофати Аббосиѐн ќиѐм кард. Халифа
Абў Љаъфари Мансур шўриши Сунбодро баъд аз 70 рўзи
оѓозаш берањмона фурў нишонд.
Соли 141 ќ. /759 м. гурўњи Ровандия, ки аз ѐрон ва
наздикони Абў Муслим буданд ошўби бузургеро алайњи
Халифа ба по нињоданд. Халифа Мансур њамагонро ба ќатл
расонд.
Баъд Исњоќи Турк ва Муќаннаъ дар Хуросон ва
Мовароуннањр хуруљ карданд ва њар дуро лашкари халифа
ба сахтї саркўб намуд.
Дар Хуросон гурўње ба исми «Абў Муслимия» ѐ
«Муслимия» падид омад, ки эътиќодашон бар ин буд, ки
Абў Муслим намурдааст, балки рўњаш бар дигаре њулул
карда ва бояд дар зуњураш интизор кашид. Чунончї, ин
гурўњ ва гурўњњои Кисония ва Разомия бар он буданд, ки
имомат аз Муњаммад бинни Њанифа ба воситаи Иброњим
Имом ба Абў Муслим мунтаќил шудааст. Онон бар ин
эътиќод буданд, ки рўњи Худо дар Абў Муслим њулул
кардааст. Онон мункири марги Абў Муслим буданд. Ин
гуна фирќањо ва гурўњњое, ки аз Абў Муслим ва аќоиди вай
мутаасир буданд, дар Хуросон ва Мовароуннањр бисѐр
буданд.
Гурўње њам дар Марв ва Њирот буданд, ки онњоро «Бур
Кавкабия» мехонданд. Онон дар интизори зуњури Абў
Муслим ба сар мебурданд. Гурўње њам духтари Абў
Муслимро, ки Фотима ном дошт, ба имомат бардоштанд ва
мўътаќид буданд, ки Бобаки Хуррамдин аз миѐни онон
бархостааст. Онон бар он буданд, ки аз насли Фотима марде
хоњад омад, ки давлати Аббосиѐнро бармеандозад. Чунон
ки ошкор аст, Абў Муслим бар эътиќодоти мардум таъсири
шигифтангезе гузошта буд, осори онро њатто баъд аз садњо
ќарн низ ба вузўњ метавон мушоњида кард.
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Он чї ќобили зикр аст, ин аст, ки ќиѐмњое, ки баъд аз
марги Абў Муслим дар навоњии Хуросону Мовароуннањр
рух доданд, халифаро сахт ба вањшат андохт. Ба ин хотир
буд, ки тамомии ќувват ва нирўи низомии худро ба фурў
нишондани ќиѐмњо сафарбар кард. Њамаи шўришњои
мардумї берањмона саркўб шуданд. Рањбарони ќиѐмњои
мардумї ѐ ба ќатл расиданд ѐ худкушї карданд.
Муњимтарин натиљаи ќиѐми бузурги Абў Муслими
Хуросонї ин буд, ки заминаи вусъат ва густариши
нањзатњои
озодихоњии
мардумони
Хуросон
ва
Мовароуннањрро фароњам овард. Ин њама ќиѐмњоро
метавон оѓози нањзатњои истиќлолталабонаи хуросониѐн
донист, ки дар садањои баъд ба таъсиси нахустин давлатњои
мустаќил ва ниммустаќил дар Шарќи Хилофат, аз љумла
дар Хуросону Мовароуннањр анљомид.
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