
  !کليد داران  کعبه  و سگ کشی علی تازی 
 

 او دختری به نام  .بـنا به گفـته تاریخ ، آليد دار آعبه يك مرد عرب به نام ابوغـبشان بود
   .حبی داشت آه زن قصی از قوم بنی آالب بود

  ! )سگ توله ها =  بنی کالب  (
   

 نـدارد ؛ از ایـنـرو به چـون در زبان و فــرهنگ عـرب نام خانـوادگـی وجـود نـداشـته و
 و پيشه خانوادگی آنان نـد که در رابطه با کاره ا می داد  افــراد لقبهای مختلفـی

 قومی بـوده انـد که احتماًال با سگها سـروکار   و از قـرار معلـوم بنی کالبيـها بـوده
  .داشته انـد

  
ه او  لقب سگ علی تازی هم از قوم بنی کالب بود  و هيچ  جای تعجب نيست اگر ب

  .چـرا که او  به ادامه شغل  شریف خانوادگی خویش مشغول بوده!  کش داده اند 
بی آب و علف می گویند که در آن زمان  بعلت نبودن مواد غذائی  کافی در بيبانهاب 

،  اکثر جوانان  گردن کلفت بنی کالب به شکار سکهای وحشی برای بدست عربستان 
  . اند و بهمين علت  به قوم بنی کالب معروف شده اندآوردن آذوقه مشغول بوده

  
   

 ازای ابوغـبشان را مست ميكـند و آليد آعبه را درشبانه قصی در يك مهمانی و اما ،  
  . آليد دار آعبه می شوندهااز اين تاريخ بنی آالب شراب با او معامله می آـند ویک خم 

   
که   عبـدالـدار:فتـرين آنها عبارتـند ازاز حبی و قصی پسرانی باقی می مانند که معـرو

 ـ   هاشم پسرانی بنامهای  که  عـبـد مناف  و،  می شـود  بعـد از قصی کليـدار آعـبه
  . داشت  المطلب   و نوفل

   
بعـد از عـبدالـدار آليد آعـبه به هاشم سـپرده می شود آه موسس قـوم بنی هاشم 

شـم واگـذار می شـود آه او هم آنـرا به يكی بعـد از او آليد به المطلب برادر ها. است
شيبه و   هاشـم دو پسـر داشت بنام.  می دهـدشيبهاز پسران هاشـم به نام 

شيبه در مـدينه نـزد مادرش زندگی می آـرد آه المطلب عـموی او به آنجا .  اسـد
  . می آورد رفته و شيبه را با خود

  
.  می گـذارند  )بنده المطلب  ( اسـم شيبه را عـبد المطلبخانواده المطلب 

  . عبدالمطلب پـدر بزرگ محمد بنا به خواست عمویـش المطلب آليد دار آعـبه می شود
   
 پس از جنگ های بسيار با ال   محمدکليد دار کعبه بوده اند و  بـبعـد کالبيها   آن تاريخ از

پس می گـيرد و آنـرا به ) فرزند عباس ( خره آليد آعبه را از پسر عمويـش عبداهللا 
  . عـثمان پسـر طلحه ميدهـد

   
نگاهی اجمالی به زندگی اعراب وحشی آنـزمان آه بر سر آليد آعبه سالها در ستـيز 

.  چشـم به درآمـد آعـبه داشته انـد بوده انـد نشان می دهـد که تمامی خاندان محمـد
  .ت عربستان اسبيش از درآمد نفـتی خانه کهبه ایکه امروزه  در آمد آن  



  
 در ،  دیــروز و عــرب زده امــروز بایـد در حسرت یك زندگی مـرفه ايرانيان با فــرهنگ
 زنی  روضه قمـر بني هاشـم بـر قـرار آنند و در سو ك حسين سينه خانه بنشينند و

روز به روز فـقـير آنها  تا در بـرابـر   سـرازیـر نـمایـندتازیهاآـرده و اموال ملی را به جـيب 
  .تر و ناتوانـتـر گردند

  
 برای ابا عبداهللا    ـ ايرانيها بایـد دجال  روح اهللا خمينی ،بنا به فرمايش امام سيزدهم

ر قرن بيست ویکـم ايران را دبازماندگان نسل تازی یکبار دیگر  گريه آنند چـرا آه 
  . ما اعراب آالبی تسخـير آرده ايمنيز را  عقل و فرهنگ ایرانی  و تسـخير کرده اند

 به نام   سال گـذشـته25بيـگانگان امامزاده پرست و باقيمانـده نسـل کالبيها ظـرف 
 ولی غافل از  د کـرده انـ   ثــروت ملـی ایران را غارت ایــرانی و به پـيـروی از اجـداد خـود

 در دادگاه   را  آننـد که فــرزندان دليـر ایــران بـپا خاسـته انـد تا ایـن جنایتـکاران تاریـخ
  .ملی ایـــران بدست عـدالت بسـپارنـد

درود  به فـرزندان راستين آریا بوم که بر خالف جریان خرافات و مذهب بپا خواسته و راه 
از زیر سلطه و یوغ استحمار دینی گشوده اند و  فریاد را برای آزادی ميلياردها  انسان 

  :بر آورده اند که

  ایران ما امسال باید آزاد گـردد

که آزادی ایران از یوغ مذهب  آغاز  جنبشهای دیگر ملتها برای رهائی از از دست 
  .خرافات و رسيدن بهروشنائی  خاهدبود

 فرهنگ آریائی و برت درود بر شما قهرمانان  که  هيچ  ستم و یورشی نتوانس
شما چيره شود و هموار پرچمدار فرهنگ و  آزادیخواهی در طول همه تاریخ جوانمردی 
  .بوده اید

    بـر قـرار باد آئـين ریـشه ای-ایران   ایندهپ

    کانادا-انوشيروان 

  08/ 09/ 2004،  چهارشنبه 
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