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  ب"��ان (�ر�� �%"� و ب)�' �&%�$� #"�!ن  ��ق ب�� در ای�ان، دو��� ا�� ��د را در ز���� ������ ب���freedom bandو
ن�م "9#��" (� ب� �"78 زن�ن ���ب�ن� و ,����6' اج.%�$� ��ب��4 �� �3دازد ارا�2 ن%�د، ب� (0�1 ب� ت)�ی� ��.�ان�	 ای� ,ه�* را

دان�1د (��	 و ه%���C در ذی7 �
.�Aی� ب� ی@� از �?<�!ن ای� ��و در �)�ص #"�ل�.�6' ای� $;ی;ان �� ,ی	 :
 

.
�د ا�
 و ���ت�ا���اض �� ن�����م�ن و ن���ا���ه�� ا����� ا��� ا���اض �� ش�ای� م"��� رپ ��#�� م"���م
�ع زن�ن 1����ن �2دا��1ای0. /� /�.� ن-� م� را �� ای, م�+* �() '�د؟+�در 	ه�� �0ی0ت�ن �� م

 ب� ب�6 ���' از صH�9 �%� (� ��دت�ن #���دی	 ��وع �� (�F ������ ا$.�اض� ������ �� ب��	 (� �"� در (�ن�ن ت�ج� �Dار
دادن �"J8ت و ��@Jت ج��"� دارد. ب"�8 از ای� �"J8ت (��J ب���ن ��ن�اد را �?H و ی� از ب�� �� ب�د از ای� ج�1%
�"J8ت 9#�� �� ب��	.�"�18 (� روب� �?.�ش �� ب��	. ج��"� ��.� �� (?�ن� (� ب� ای� �"78 دچ�ر �� ��ن	 را �4د (�د
(� ��د ای� ا�� ن�; ب� �?.�ش ,ن (%0 �� (�	.ای� �"78 ب�4�O ای� (� ��دم �� در ��@Jت ��د �4�N ور ه?.�	 از (�ن�ن
ت�ج� ب?��ر' ب� دور ��ن	 و در در  ���� و ب� ت�ج�D �6ار ��#.� ا�H. (?� ب� #@�  7 ای� ��ض�ع ن%� ب��	!!ب�ی	 ب���ن
��ن�اد ه� �F@9 و ��@Jت� (� ب�$�6P Qر ای� �"J8ت �� ��ن	 را  7 ن%�د. از ای� ��@Jت �� ت�ان #�� و ا$.��د را ن�م ب�د

78 9#�� �� ��د."� Q$ب� �)
 

8��9 ��د8 ان0 ح�ل /�ا د��1ان '�  '� �� ای, م=>; د/�ر م ش�ن0 ه�� �2: و �
در دام ا���د8 ان0؟

ب�ی	 ای� ��ض�ع (� 9#�� ن��� از #�� ا�H ��رد  ت�ج� �Dار ���د ن� ای� (� در
 ���� �Dار ب��Aد ,ن�6 هF از  ���D ب� ��ردار ه?.�	 ن��ی	 از ج��"� �4د ��ن	 ن��ی	
ب� ,ن�6 ب� ��رد ب	' ��د.ب�ی	 در ��رد  H1$  (�@�ش  (�د و ن� ای� (� �"�1ل را

��رد �D S8Nار داد.
 در ب�! �� ای� ��ض�ع �3دا�.�F.��ض�$� (� ا�� ه;اران	� �.
ب� ت�ج� ب� �?�72 �

.� ��د   ب�زهF  ج�' دارد از ,ن �
.� ��د. ب�ی	 �"� در ا ��ق  T (?�ن�� Fب�ر ه
�D��  F. ,ن�6 ه	ارن	و ن�; راه� ب� ج�ی� ن 	ن	ت�  دچ�ر �J8"� د (� ب� چ����)

.Hا�U� ب� ,ن�6 ا .�ام 	(� ب�ی 	دارن
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��وی0 و 	ری�. ا�?ه�� زی�Bی ه0��A '� ش�� 	ن را �� ���ان ن�م ه��� 1�د ��9.ی80ای0. دره��, 	ه�� و@� در ا��0ا ای, دو ا�?
�د8 ا�
؟� ت�Fار مش�ن0 ت�'�) ��وی0 	ری� ن-�ه� را �() م'�0. ای, ا�?ه� �� ��0 ان��Eب ش80 ی� ت�Cد�

ب�ی	 �	�H �%� $�ض (�F ای� ا���� (��J ت)�د#� ان.�Oب �	 و �� ت�ج� ب� �"��' ,ن ن	ا�.�F و ص�#� ذه��H �� ری�� ,ن�6 ب�د (�
�9?�س ب��	 �� ب� #�ه�* و ,داب ای�ان� و ای�ان� ه� ا .�ام ��UAاریF.ت�(�S ج�وی	 ,ری� اصJ ب� ���Xر ای� ن%� ب��	 (� ب"��ان
ی0 �"�ر ن����ن�ل�?.� ت��1 ��د ب1@� #�\ ه	ف ا$Jم ن�م ا$�8' ��و ب�د و ه�] ه	ف و �"�� دی�A' را دن��ل ن%� (�	.!زم ب�

intro dusingت�ض�^ �� ب��	 (� )�"�#� ا���� ا#�اد ��ان�	 در ��زی0 رپ ای��Aن� �� ب��	 و ای� ��ن� ب��ن �� ��د.

              (

�� ب� ه%� ای�ان��ن و ا�Dا�� (� در ,ن زن	�� �� (��	 ا .�ام �� �UاریF ب� ه� ��ام و �?01 و از ه� دی� و ن_اد' (� �� ب���	
ب�ا' �� �Dب7 ا .�ام ه?.�	.ای�ان ب�ا' ه%� (?�ن� �� ب��	 (�  در ,ن زن	�� �� (��	 وه%� وه%� �Dب7 ا .�ام ه?.�	.

 

 از �.رگت�ی,Fرش�ن را ��ا� ی� از ش=� �� �Jی) ��دن م�0��ن ا�Iم �1د8 ����9ای0، ای, م�0��ن '�0��A و /�ا ح>��A@ در
�0؟�'م�IFت ا����� ��م=�� م� K() م



ب��Xم ای� �	$��ن (?�ن� ه?.�	 (� ب� �� ا�.
�د از $��	 دی�� ��دم در جH6 (�ره�' ��د از ,ن ا�.
�د �� (��	.���Xر اص�1 ای�
�� ب��	 (� دی� ا�Jم ب� ای� �"78 ی"�� 9#�� ��Oل` �� ب��	 ا�� (?�ن� ه?.�	 (� �	$� �?1%�ن ب�دن واD"� ه?.�	 ول� در
$�ض ب� �?.�ش ای� �"78 (%0 �� (��	.و ن%�ن� ب�رز ,ن (� در ,ه�* هF ب� ,ن ا��ر ن%�دیF ر#.� د�.�ان ای�ان� ب� دب� (�
 ا�H.ه�ی.� (� ��ل ه� �.�ال� ه%� ��دم ای�ان ز��� ب�$Q ت��یH و ر�	 ,ن �	ن	� �� �1� Hن ه�ی	دار � ��	� Q$ب� �"Dوا

ول� ب� ی0 ��@7 ,#�ی�� ج��ان ن�U3ی� ب�$Q �	�� دار �	ن ,ن �	ن	.
ب��Xم ��  �8ر ,ن�6 را S14 ن@�د و #�\ ��ا�.�F ب�Aی�F (� اد$� اصJ ��ب ن%� ب��	.ت�Xه� اصJ ��ب ن%� ب��	.��دم ,��

ه?.�	 (� در �?.�ش ای� �"78 د�.�ن� در (�ر ه?H (� ب� دا�� زدن ب� #�� ب�$Q �?.�ش ای� �"78 �� ��ن	.
!زم ب� ذ(��� ب��	 (� �� D)	 ت�ه�� ب� �aO ی� ا��Oص� را ن	اریF و #�\ D)	 �� ,��ه� �� ب��	 ن� ت�ه��. (?�ن� هF ه?.�	 (�

�?1%�ن ب	ون اد$� و ت�Xه� ه?.�	 و �Dب7 ا .�ام و در جH6 (%0 ب� ای� ا#�اد دچ�ر �	 ب� ای� �"78 ب��� ی�ی�	.
 

 �� ح; ای, م=>; �.رگ م'�0؟ ا�9 	ر�. /�9�ن�؟F�' ن��	ی� ح>�ر ای, م�0
ب�1 ب��Xم ب� ت���bات ا���� در ا#@�ر��ن.ب	ی� �"�� (� ا�� ا#@�ر ��د را $�ض (�د و ت���b' در ��د ب� وج�د ,ورن	 و ن�; ب�
(%� ت
@� ب� ای� (� �%@� ا�H ��ن�اد ��د ,ن�6 هF ب� ای� �"J8ت دچ�ر ��ن	 و ی� چ� ���3	 ه�' ن���ار' ب� ای� ج��"� ��

�Uارد �� ت�ان�	 (%0 (��	.در ��N ای� ص�رت (%@� از د�H ,ن�6 ب�ن%� ,ی	.
F�ب�ی	 چ�F ه�را �?H ج�ر' دی�A ب�ی	 دی	 ای� ت�ص�� �� ب� ای� دو�.�ن �� ب��	.ا�� ج��"� ای�ان رو ب� زوال ب�ود دود ,ن ب� چ

.H��� 	اه��� cدر ای� ,ت �A%و ��ب ه 	و ب H#ر 	ه%� ��ن ��اه
 


؟ و ای, /�0ی�, '�ر ش�� ا�
؟A��د و ش=� از '� A' �/ �80M� �� ر�' ?�ت�-
�
1.O�  'ره��) F7 ,ن ه�D ول� 	(�ر �� �� ب�� �����و ای� (�ر ب� �4ر  �#� ا'  	ج�وی Fب�� H�ودم ب� (%0 دو��را �� �"�
ان&�م دادیF ول� ب�ا'  �#� ا' دن��ل (�دن ای� ��زی0 ب�ی	 تJش و (��c �� (�دیF ت� ب.�ان (�ره�' ��ب� ارا�2 داد و �� ای�

�"� را (�دیF.�� �".�	 ب� ای� ه?.�F ب�ا' ��#��H در ه� (�ر' از ج%�1 ای� ��زی0 ب�ی	 �"� و تJش زی�د' (�د.
 

از /� ��زه�ی در ای, 	ه�� ا���Nد8 '�د8 ای0؟
.H�ا 	� 1
� ��ن�	 ��.�ر ن�; ا�.
�د.O�  'زه���7 و d%� و از 	اص�1 (�ر ��3ن� �� ب�� eس و ب���ا

 

�0؟�'���ت 	ه��ه�� 1�دت�ن را ان��Eب م+�/�ا و �� ا��س /� م=��ره�ی م
��زی0 رپ و ا$.�اض� �"� در ,��ه� دادن ب� ��دم را دارد و ه%���C ان.��د از وض�"H ج��"� و (%@� در  	 ت�ان ب�ا'  7

�@Jت و ا��	 دادن ب� ا#�اد ج��"� (� ب�Aی�F �� ��د ب� ای� ��@Jت ���رز (�د و ا��	 و ه	ف ��د را از د�H ن	ه�	.�
�� ب�ره� ب� ای� ��ض�ع ت�(�	 (�د ایF (� ��دم ای�ان چ�ن ب� ��@Jت روز�� و ��@Jت زن	��  د�H و �3&� ن�م �� (��	
ت�ج�  (%.�' ب� ا�4ا#��ن دارن	.ب�ی	 ب� روش ه�' �O.1` از ج%�1 ای�  ن�ع ��زی0 در ,��ه� دادن ب� ,ن�6 (%0 (�د.�"��ر اص�1 
ان.�Oب ��ض�ع"دی	ن ب�f ج��"� و �"J8ت (� ��ی��ن ��� ��ن�اد و ج�ان�ن ای�ان� �	 ا�H �� ب��	"�� ب� ��ض�$�ت� ��
Fاز ه Q$و ب� 	ار �� ده��D �f� ن اوض�ع ج��"� �� ��د و ج��"� را در	ت� � Fو�� Q$ای� ��ض�$�ت ب� �� �Xب� �) F�3دازی
�??.�A رواب\ �� ��ن	 (� ج��"� رو ب� زوال �� ب�ن	 e3 ب�ی	 تJش (�د ج��"� ای�ان� ه%��� �3ی� ب��	 و $�ر' از ت%�م ا#@�ر ن�

ا��	 (��	 ب��	.
ب��Xم ا�� در ج��"� ا' ب?.� ��ز' ��د (�  e ن�ع دو�.� وه%	ل� ی@� از ار(�ن اص�1 و را ه�' اص��1N  �1 ب� ��@Jت

�� ب��	 ,ن ج��"� ب� ه� ��@�1 �� ت�ان	 ��1N (�	.ای�  e ب�ی	 ب� ج��"� ال�� ��د.
 

.0�Pم��N� 0��Q م�0ان+��ع دی��S را Rزم �� ت+�/��ن�T م
�Cان ب�زی�D دارد در ��رد (1%� اذن �D,ن در (�ر �1�D (,ه�*  ��ق ب��) ن�; ب�ی	 $�َض (�F، (1%� اذن �Dان در (�ر �1�D ا��ر
د�H  ب"�8 ا#�اد �	 ا�H (� ب� �h ا�.
�د از ا$.��دات ��دم در جH6 ��ج� ن%�دن (�ره�' ��د �� ب���	 ون�X ��د را ب� ه�
رو�� و از ه� را �%@� ب� ��دم �� ��Dل�ن�	.و ب�چ?H ت<�(�ات�@� ب� ی0 ی0 #"�ل�H ه�' ��د �� زن�	. �� ب� ای� ا#@�ر
و(�ره� ب�	ت ��Oل
�F و را اب�از ��Oل
H ب� ای� ا#@�ر در ای� �� ب���F (� ب��ن (��F  و در ,��ه� ��دم �6%� دا�.� ب����D.F,ن (.�ب

��	�� ب�ا' �?1%�ن�ن �� ب��	 و ب�ی	 ب� ,ن ا .�ام �Uا�H و ن��ی	 از ,ن �h ا�.
�د ��د.
در ,�� دوب�ر ب� ای� ��ض�ع ت�(�	 �� ورزم (� ه%� ب�ا' �� �Dب7 ا .�ام ه?.�	 ب� ه� دی� ، ن_اد،از ه� �Dم وب� ه� �4ز #@� و

.ه%� ان?�ن ه� �Dب7 ا .�ام ه?.�	.	��$
 


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


