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نم 2 روهظ  ةينغألا  تلمشو  (. 1997  ) ةذوبنملا ةعبار , موبلأ  ّسيففرس '  ] نم قلطي  ديحو  صاصرلا  وه  .لجوجو  ةملكلا  يان  يان  يان  يب  يب  يان  زان  ةزه  Pac ينغملا كلذكو   RBC 2 نم :  ققحت  .ينوج  Pac -- كيام سيفراكس ، لبق  نم  هجاتنإ  مت  .نيذوبنملاو  سيفراكس ،  عبارلا  موبلألا  نم  ردص  يدؤي  دحاو  وه  ةماستبا  وتيغ  ىلع  تلصح  ءامسلا  تناك  اذإ  امع  لءاستأ 
نم 2 روهظ  ترهظو  ينوباك  نوتو  نيد  Pac ينغملا كلذكو   RBC ةحول ىلع  ىلإ 12  لصت  اهلعجي  امم  نآلا ،  ىتح  ةدحاو  يف  اًحاجن  اهرثكأو  سيفراكس  ططخم  ربكأ  حبصتل  ريبك ،  لكشب  ةحجان  ةماستبالا  تناك  .ينوج   Hot 100. 2 يناغأ رخآ  نم  ةدحاو  تناك  ةماستبا  Pac 2 ىركذ يف  ةالص  أرقي  سيفراكس  ةينغألا ، ةياهن  برق  .هتافو  لبق  ةلجسملا  Pac. ردص دقو 
بارلا 2 ينغم  ةافو  دعب  هرادصإ  مت  لدجلا ؛ نم  اهبيصن  ىقيسوملا  ويديفلا  ناكو  رياني ١٩٩٧ . / يناثلا نوناك  يف  ويديفلا  طيرش  Pac. 1996 يه عطقم  ةيادب  يف  تدهش  امك  .قفألا  يف  ادبأ  وه  هلك  ههجو  فيك  ادكأتم  نوكي  نأ  نكمي  دحأ  نأ ال  نم  مغرلا  ىلع  رجناغلبود  اهنأ  يعدت  هتمالعو  ةبدنلا  .بلصلل  زمرك  بيلصلا  ىلع  ويديفلا  يف  هريوصت  متي  كلذ ، عمو   BMW 750iL
لقنت GMC 2 و 1997 تناك  يتلا  تابكرملا  نم  لك  يحاوضلا , Pac وB.I.G. 2020 .مهلتق ©  تقو  يف  يلاوتلا  ىلع  ةعمسلا  ةئيس   eMinor يمتني .ةينعملا ال  ةيراجتلا  تامالعلا  باحصأل  كلم  يه  ثلاث  فرط  ةيراجتلا  تامالعلا  عيمج  تجردأ   ReverbNation ضرعتسملا نأ  مأ  رقتسم  ريغ  ةكبشلا  لاصتا  له  أطخ  ثدح  له  ةرذعم ! .ةيراجتلا  تامالعلا  هذه  باحصأ  عم 
، ةبيرق تامجرت  نوكتل  ةايحلا  يف  انتقيرط  معن  ىلعأل ! كسأر  ىلع  ظفاح  معن ، كلذ ! ركذت  اذه  لك  لالخ  نم  ةماستبا  ىلع  ةرداق  نوكت  نأ  بجي  كب  ةصاخلا  ةباعدلا  حور  ىلع  ظافحلل  كيدل  ملألاو  رطملا  لك  لالخ  نم  هارت  ام  لك  لالخ  نم  نكلو  لبقتسملا ، يف  مستبت  نأ  بعصلا  نم  لعجت  لمعتس ' اهنا  رظنا   ' نوغ تنك  ءايشالا  ضعب  نوغ  يرجي  كانه  ميدق ؟

نيح يف  بقاوعلا  وأ  ةفاقثلا  يف  ركفن  نأ  حجرملا  ريغ  نم  كاركلا  تاعيبم  تادشتحمو  نجسلاو ، ميحجلا ، نم  دلبلا  اذه  يف  لبسلا  مهب  تعطقت  نيذلا  يناري  ضعب  دوسألا  باشلا  اذهل  تاياكح  ال   ' نيشام مضخ  يف  اهخاسنتسا  متيس  لمعلا  روصلا  نم  ةلتاق  دهاشم  ىلع  نينمدملاو   Bustin ' ىلع  backstabbin'  ، ةعيرسلا تارايسلاو  ةداملل ،  يحور   ' نيليس روسنلا 
تقفنأ دق  يتلوفط  تاونس  كب  صاخلا  فطاعتلا  ظفح  عومدلا ؟ اذامل  روصلا  يف  تدلخ  ةروطسأ ،  يتايح  شيعأ  نيياوو '   buryin ' يف يئالمز   cemetary سفنتلل ةلاسر  انه   waitin يف  ' نيفيل ىلع  بيحن  نحنو  ةبعص  ةايحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  تابوعصلا ، لك  نم  مغرلا  ىلع  يهجو ! يف  ةرظن  ءاقلإ  درجم  قيقحت : كنكمي  كلذ  دعب  دقتعت  تنك  اذإ  ديدجلا  دولوملا 
تلصح يل  ةماستبا  نآلا ) يهجو  يف  ةماستبا  دوسأ ، تنأ  نيزح ،؟ لك  يف  ثحبت  يذلا  ام  ( ) ةماستبا  ) يهجو يف  ةماستبا  ةماستبا ، درجم  نآلا ) يل  مستبا  ( ؟ مستبت الأ  يل ، مستبا  نآلا ! يل  مستبا  طقف  .ةنيمث  لازت  تنك ال  نكلو  لقأ ، عم  دلو  كب  صاخلا  رهوج  ةيامحو  يل ، عبتت  يتلا  روذبلا  عيمج  ىلع  ءوض  نود  رسكو  عيراشملا ،  nothin ' يف كش  ال  ( ؟ مستبت نل  قلقت )

ةبعل يف  ايوق  ناك  يذلا  ىضم ، تقو  يأ  نم  تيأر  دق  تنك  ملاحلا  انأ  نكلو  عيمجلا ، ذاقنإ  نم  نكمتأ  نأ  ىنمتأ  ام  اريثك  تلعف  يتلا  مايألا  لالخ  نم  مكل  يشملا  نأ  عيطتسأو  تبتك ، يتلا  تارابعلا  ىلع  ءطبب ، راكفألا  ليختت  نأ  كنكميو  كب  صاخلا  ةلمم  ةلعش  عم  يتصق ، حتفأ  نأ  نآلا  مداقلا ) ليجلاو   ) ةماستبا درجم  نآلا ) يل  ةبسنلاب  ةماستبا   Overlookin ' ًاريخأ هل و  ادغ 
رئاود ملأ   ' رعشت لازت  انأو ال  ةلوفطلا  تايركذ  ىلع  ءارولا  ىلإ  رظنن  اوءاج ؟  Turnin ' يدلب عساتلا  فصلا  يف  ، dealin' لايخلا يحلا  لخاد  ةقلاع  نونجم  هل  عفدت  نأ  نكمي  ةايحلاو  زيكرت ، نود  نم  لجرو  رتوتلا   ' ةايحلا ديق  ىلع  ةيلحملا ، يتايح  يف  بعاتملا  نم  ريثكلا  نيياكوكلا   hopin' ملح ناك  لسالس  يفو  انرسك  عقاولا  ىلع  زكرأ  امدنع  نكلو  رييغت  وه   livin ' ةينغلا
عيمج انل  ىلع  ظافحلل  اهيلع  درلا  متي  مل  يتلا  ةلئسألا  نم  ةبضاغ  تاعرس  ىلع  دهشتو  اديعب  ضكرن  نحنو  ملاعلا  ىلع  ةنعللا  ةماستبا  درجم  نيمستبت ؟ الأ  ةماستباب ، يمستبا  طقف ، يمستبإ  مستبت ؟ الأ  يل ، مستبا  هماستبا ! .ةماستباو  هعمج  وه  نآلا  مايقلل  تاهمألا  هيلع  تلصح  ام  لك  لفطلا  ةكربلل ' هللا   ' يمأ نأ  نم  ةياهنلا  يفو  تلعف ، نكلو  ربتعأ ، نل  نيكامو '

stressin'، بيرغلا  G's backsbbed ملعتو بشعلاب ، ةئيلم  ةيوتلملا  راكفألا   ' فيزنو  'Duckin' قرحت اهنأو  ةنخاسلا ، يرجي  صاصرلا  ةلاض ، تاقلط   'Inhalin'Sherm ثيحب ةعرسب  ثيدحلا ، ءانبجلاو  ةبيرغ ، تاسمه  ملألا ؟ يدلب  لبق  نم  قونخم  نوكأس  بهللا  روصت  ناخدلا ،  diss روص انل   Takin انيطعت انل ، برضل  انيلع  لوصحلا  ديرت  يتلا  ةسئايلا  لامآلا  يف  نييلارديفلل 
ريكفتلا نييركسعلا  دونجلا  نحن  ءاقدصألا - ! ةنعللا  ماقتنالا  لضفأ  نوجسلا  نم  ديدعلا  تلخد  ذنم  ياياطخ  ةحماسمل  ةديدع  نورق   Bustin ' ةرطق روذبلا  فيخم  نونجمو  تدقف  يل ، ذاقنإل  صخش  يتدعاسمل ، هوهي  ىلع  روثعلل  لواحت ' ءايمع ، تاقلط   hopin't، رفسلا تنأو  يلصن  انوعد  تمص ، ةقيقد  نآلاو  مستبأ ، لازي  الو  ريغتي  ملاعلا  لعجو  يتاملك ، قانعلا  يملأ  ليخت 

انيدل تاولصلا  لوقن  ةيدبألا  ةايحلا  ىلإ  يدؤي  نأ  لمآو  قفنلا  ءوض  ىلإ  ةهجتم  تنك  امكو  ةباوبلا  رمت  تنك  امك  مكل  ةيحتل  كانه  يهف  ةينملا  هتفاو  نم  تلعج  يتلا  بطخلا  عيمجو  كتمالس  ىلع  ظافحلل  ويام  نم  قيرطلا  ةدايق  يف  دعاست  ةكئالملا  ويام  تاولص  دق  قيرطلا  ةدايق  يف  دعاست  ةكئالملا  دق  يجراخلا  ءاضفلا  ىلإ   homie ' لك يل  ةبسنلاب  ةماستبا  ةماستبا ، كاب 
يل 2 ةبسنلاب  ةماستبا  ايه ، يل  ةبسنلاب  ةماستبا  وووو  ةماستبا  وه  هب  مايقلا  كيلع  ام  pac ft scarface smile free mp3 download
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