
 

    *ای حسین جان آرزو دارم

 چشم گریان ، با دلی پر شور                   

 کربال آیم به همراه

 کاروان راهیان نور                             

 آشنا هستیم             با شهادت ما

  کربال هستیم            جمگی اهل

 *این زمین آغشته با خون

 پاک آوینی و همت هاست                    

 این مکان ها خود قدمگاه

 حضرت صدیقه ی کبراست                

 غیرت آنها           حامی اسالم

   ذکر یا زهرا)س(       اَشهد آنان

 *از رخ زیبایشان پیدا

 بندگی و نور ایمان بود                      

 مرگ اسرائیل و آمریکا

  دان بودآرزوی این شهی                     

 ذکر یا حیدر          کار آنها با

 نهی از منکر   امر بر معروف

 *ما که سربازان قرآن در

 جبهه های دیگری هستیم                  

 دل سپرده بر غم عشق

 حجة بن العسگری هستیم                  

 بسته ایم عهدی      با شهیدان ما

 ذکر یا مهدی     روی لبهامان
  

 آه و واویال صد آه و واویال...افتخار ما عشق ثارهللا

 
 

 
 دارندراهیان نور بر لب دعا 

 
 

 میل دیدار کربال دارند                   

 
 

 راهیان نور ُزوّار خوبانند
 

 

 همدل و همراه ، با شهیدانند             
 

 
 با امام خود پیمان جان بستند

 
 

 تا به آخر در راه او هستند                

 
 

 راهیان نور یار ولی هستند

 

 دتا دم آخر با علی هستن              
 

 
 یا حسین گوییم دلخسته و مغموم

 

 
 ای ز حق محروم ، سید المظلوم               

 
 

 ای شهید حفظ مکتب و قرآن

 سید العطشان ، سید العریان                  

 
 

 ای که با تیغ فتنه فدا گشتی

 
 

 با لبِ تشنه ، سر جدا گشتی                

 

 

 

 



 *ما با شهیدان ، پیمان بستیم

 در خطّ سرخ ، آنان هستیم                     

 راهیان نور ، زائر یارند

 میل دیدار ، کربال دارند                       

 ای حسین جانم...

 *عشق والیت ، مرام ما

 یاد خمینی ، کالم ما                           

 ، شد ز حق یاری نهضت ما که

 مسلمین را شد ، بانگ بیداری             

 ای حسین جانم...

 *دل پر کشیده تا ماریّه

 فکّه ، هویزه ، طالییه                   

 سوی حق رفتند ، آن خدایی ها

 جانفدا گشتند ، کربالیی ها             

 ای حسین جانم...

 *آنان همیشه ، با حسینند

 گرم نوای ، یا حسینند            

 آن حسینی که ، جانفدا گردید

 با لب تشنه ، سرجدا گردید              

 ای حسین جانم...

 *نوای دلها ، یا لیتنا

 خوانَد به گودال ، نوحه زهرا)س(            

 کشته گشتی با ، نعره ی تکبیر

 خفته ای بین ، نیزه و شمشیر           

 ای حسین جانم...

 

 د حسینیبا راهیان نور دل ش
 رحمت به روح یاران خمینی

 س( یا زهرا)س( یا فاطمه)س( جانیا زهرا)
 زنده ُبَود بر ما در راه قرآن

 حل و شهیدانیاد امام را
 س( یا زهرا)س( یا فاطمه)س( جانیا زهرا)

 ی عشقیمما زائران جبهه ها
 سینه زنان کربالی عشقیم

 )س( جانیا زهرا)س( یا فاطمهیا زهرا)س( 
 والیت با الله های پرپر

 بستیم همه عهد سرخ شهادت
 س( یا زهرا)س( یا فاطمه)س( جانیا زهرا)

 جبهه برای ما معراج عشق است
 حریمش همچون تاج عشق استخاک 
 س( یا زهرا)س( یا فاطمه)س( جانیا زهرا)

 اینجا چه خوبانی جان می سپردند
 ا و روحانی جان می سپردندزیب

 را)س( یا فاطمه)س( جان)س( یا زهیا زهرا
 یا رّب و یا ا... ، ذکر سحر ها

 سربند یا زهرا)س( بر روی سر ها
 س( یا زهرا)س( یا فاطمه)س( جانیا زهرا)

 نواییاهیان نور دارم با ر
 یاد شهیدان دل شد کربالیی

 انمظلوم حسین جانم مظلوم حسین ج
 شد آن کربالیی که مهد بال

 در آن به اوالد حیدر جفا شد
 ن جانظلوم حسین جانم مظلوم حسیم

 خمیده لبهای عطشان و قدّ 
 تنهای صد چاک و رأس بریده

 ظلوم حسین جانم مظلوم حسین جانم
 سر با یاد موالی غریب و بی

 زند ناله غریب مادرزهرا)س( 
 مظلوم حسین جانمظلوم حسین جانم 
 

 


