
 

 عزای حضرت امام است            داغ دل شیعه مدام است

 ز نسل شهید کرببال بود   خمینی که ُعمرش وقف خدا بود

 واویال واویال آه و واویال...

  

 با نهضتش شد زنده اسالم              با یاد او آکنده اسالم

 دشمن دین به خاک افتاده ی او           اّمت محمد دلداده ی او

 واویال واویال آه و واویال...

  

 راه خمینی و شهیدان               صراط مستقیم ایران

 دشمن صهیونیست و آمریکا بود  امامی که غرق مهر و صفا بود

 واویال واویال آه و واویال...

  

 سیّد علی شد جانشینش       بعد از عروج بی قرینش

 سیّد علی شد مطیع رهبرش ،        اّمت خمینی یار ولی شد

 واویال واویال آه و واویال...

  

 یا رب نما ما را حسینی             حّق شهیدان و خمینی

 قسمت جمع ما کرببال کن    حاجت این دل ما را روا کن

 واویال واویال آه و واویال...

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

رسیده عزای خمینی                 دل دارد آوای حسینی واویال

 واویال

 ای امام اّمت ، جانم فدایت            ماتمسرایتتا ابد قلب ما 

 واویال واویال آه و واویال...

گرچه شدی مهمان حیدر و          گرچه ای امام ما رفتی از دنیا

 زهرا)س(

 نور تو از جمال سیّد علی            شکر خدا که میباشد منجلی

 واویال واویال آه و واویال...

شکر خدا پیکرت غسل و کفن   شد اگرچه روزی ما سوز و ِمَحن
 شد

 موالی غرق خون و پاره بدن      می خوانم نوحه بر جسم بی کفن

 واویال واویال آه و واویال...

************************************* 

 
هم واله عشق/پاک حسین هستیم/هم غرقه ی داغ/پیر خمین 

 هستیم

 ز نهضتش گشته/دشمن دین ناکام/پیر جماران شد/فدایی اسالم

 واویال واویال...

 ببین ز نور این/ذریّه ی هابیل/افتاده بر خاک/ذاللت اسرائیل

 به دوش او بوده/پرچم ثارهللا/سالم عالم بر/حضرت روح هللا

 واویال واویال...

 ولی چو شد خاموش/فروغ دنیایش/خامنه ای آمد/به جای آقایش

 رهبر ما باشد/در سایه ی حیدر/سیّد علی باشد/خمینی دیگر

 واویال واویال...

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 عزای امام راحل شد            ق سوز و نوا هر دل شدغر

 واویال واویال واویال...

 تسلیت یا عزیز الزّهرا)س(                  خمینی رفته از این دنیا

 واویال واویال واویال...

 نایب مهدی فاطمه)س(                    خمینی نور چشم همه

 واویال واویال واویال...

 باعث عزّت ایران شد                آن شدنهضتش یاور قر

 واویال واویال واویال...

 بنده ی حّی یکتایت کو                جماران بگو آقایت کو

 واویال واویال واویال...

 از نماز شب و آوایش            جماران بگو از غمهایش

 واویال واویال واویال...

 جماران کو امام اّمت       امان از این غم و این غربت

 واویال واویال واویال...

 همیشه کربالیی باشد            دل به یادش خدایی باشد

 واویال واویال واویال...

 یا حسین ، یا ابا عبدهللا     ذکر جان و دل روح هللا

 یا حسین ، یا ابا عبدهللا

 ای سرت گشته از تن جدا        ای شده کشته درنینوا

 یا حسین ، یا ابا عبدهللا

 شاه شیب الخضیبی آقا       ای که خّد التّریبی آقا

 یا حسین ، یا ابا عبدهللا

 

 

 

 

 

 

 

 رحمت به روح آن امام راحل     از عاشقان دل  سوزانده این ماتم

 واویال واویال آه و واویال...

 ازداغ هجران پیر جماران   هر دل پر از داغ و هر دیده گریان

 واویال واویال آه و واویال...

 در سوگ جانسوز امام اّمت      گردیده نازل باران مصیبت

 واویال واویال آه و واویال...

 رحمت بر او و بر دو یادگارش    از جانب یاران بی شمارش

 واویال واویال آه و واویال...

 نایب به مهدّی صاحب زمان بود    او که اُمید قلب عاشققان بود

 واویال واویال آه و واویال...

 عزیز و یار و دلبرم کجا رفت   بگو جماران رهبرم کجا رفت

 یال واویال آه و واویال...واو

 عطری بگیرد از کوی حسینی    دل در حریم رحمت خمینی

 واویال واویال آه و واویال...

 از زائران دشت کربال شد   روح خدا چون مهمان خدا شد

 واویال واویال آه و واویال...

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 داغ دل از این دو عزا مدام است    نیمه ی خرداد و غم امام است

 نهضت خمینی                      مکتب حسینی

 رمز بقای انقالب است      سؤال عزّت را جواب است

 واویال واویال... واویال

 شد میهمان مادرش، فاطمه)س(     با رحلتش آن نور چشم همه

 وقف راه دین بود              ناب و بی قرین بود

 ایران همیشه شد عزادار          با رفتن آن مهربان،یار

 واویال واویال واویال...

 خامنه ای خمینی دیگر است  اگر چه دل ز ماتمش مضطر است

 ز نسل حسین است           و عین استنور هر د

 مرام او کرببالییست         کالم او روح خداییست

 واویال واویال واویال...

چه کربال که مقتُل الحسین     چه کربال که سوز عالمین است

 است

 تشنه لب ، سر جدا               عزیز مصطفی

 حسین حسین غریب مادر       پیمبر  نوحه ی دختر

 ال واویال واویال...واوی

 

 

 

 
حضرت روح هللا/ پیر و مراد ماست آوازه ی عشقش/ تو همه ی 

 دنیاست

 
 و قلب ما از خطبه ی غراشهاین شورِ ت

 
 2جمهوری اسالمی از یادگاریهاشه 

 
 نائب صاحب الزمان/ با یه نگاه مهربان

 

 از وسط حسینیه/ لرزه مینداخت تو جهان
 

 به کل مردم نورعین/ انداخت تو دلها شور و شین
 

 مردم بهش لقب دادن/ گریه کِن امام حسین

 
 ای خدا! ما بی امام تو دنیا بودیم بی نشون

 
 ای خدا! دلم براش تنگ شده قدر آسمون

 
 ای خدا! سالمم و به عبد صالح برسون

 

 
 

اگرچه از غصش/ هر ساله می باریم اما یه رهبر چون/ َسیّد علی 
 داریم

 

 مثه یه خورشید بین قاب دلم می تابه
 

 2فداش بشم آقامو روضه خوِن اربابه *
 

 تا که روی منبر اومد/ با خطبه هاش غم سراومد

 
 ا جذبه ی نصیحتاش/ چشای فتنه دراومدب

 
 وقتی که خطبه می خونه/ شبیه حیدر می مونه

 
 با صحبتاش جایی برا/ مکر ُزبیر نمی مونه

 

 آقامون، با اقتدارتریِن تو کّل جهان
 

 ای خدا! اونچه عیانه که چه حاجت به بیان
 

 می بینم، دستاشو تو دستای صاحب الزمان

  


