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1 

Во-о-о, куьги корта ва лаьцна, кога ага техкадеш, 
Ша г1ийла г1елъелла 1аш ю, боху, везчу Де йо1 Пет1имат. 
Ассалам 1алайкум, везчу Де йо1 Пет1имат, 
Олуш т1ех1оьттира, бах, са оьцу Мулкулмат. 
1алайкум ва салам, кхайкхаза хьаша, 
Хьо лаа леларий, хьо тара леларий? 
Вай Дели лаамца, Элчана омрица,  
Кхоьлинчу вай Дала хьа са эцахьа аьлла, хьажийна,  
Са оьцу Мулкулмат дай-те, ша-ма,  
Са дала кечлохьа, везчу Де йо1 Пет1имат.  
Во-о-о, г1айг1аний хьаша,  
Когий, куьгий ма1араш хадоза яра ша, 
1ожална мот биллаза яра ша, 
Дийна перза ламаз эцаза яра ша, 
Хьасайн, Хьусайн вакхонза яра ша, 
Ва-а-а - х1о-о-о-о 
И Дели Лом1ели ц1ахь воцуш яра ша, 
Са тухуш хилахьа, са оьцу Мулкулмат. 
 

2 
Во-о-о, везчу Де йо1 Пет1имат,  
Когий, куьгий ма1араш хадаяй хьо кечлолахь, 
1ожална мот биллий, хьо кечлолахь, 
Дийна перза ламаз эций, хьо кечлолахь, 
Хьасайн, Хьусайн вакхавай тевелахь,  
Ва-а-а - х1о-о-о-о 
И Дели Лом1ела вало ша доьду хьуна. 

3 
Ша дахна кхечир, бах, са оьцу Мулкулмат, 
Везачу Дели шахьарашкахь болх беш волчу, Лом1ели х1усаме. 
Ассалам 1алайкум, ва Дели Лом1ела, 
Олуш т1ех1оьттира, бах, са оьцу Мулкулмат. 
1алайкум ва салам, кхайкхаза хьаша, 
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Хьо лаа леларий, хьо тара леларий? 
Сай Дела лаамца, Элчана омрица,  
Кхоьллинчу вай Дала везчу Де йоь1а Пет1имата  
Са эцахьа, аьлла, хьажийна,  
Са оьцу Мулкулмат дай-те, ша-ма, ва Дели Лом1ела. 
Когий, куьгий ма1араш хадоза яра и, 
1ожална мотт биллаза яра и. 
Дийна перза ламаз эцаза яра и, 
Хьасайн, Хьусайн вакхоза яра и. 
Ва-а-а - х1о-о-о-о 
Хьо, Дели Лом1ела ц1ахь воцуш яра и, 
Хьо вало деана ша-ма, ва Дели Лом1ела. 
Во-о-о, г1айг1аний хьаша,  
Дуьнена синкъерамах ша ваккха доллий-ца хьо,  
Олуш, ц1ехьа вирзир-кха и Дели Лом1ела. 

4 
Во-о-о, везчу Де йо1 Пет1имат,  
Хьо кешний хьаьлмашна хьаьнга юьгуьйтур ю-техьа ша, 
Хьуна т1аьхьа заь1ам хьаьнга доьшуьйтур ду-техьа ша? 
Хьуна т1ера саг1а стенах доккхур ду-техьа ша, 
Хьасайн, Хьусайн хьаьнца вуьтур ву-техьа ша? 
Ва-а-а - х1о-о-о-о 
Х1инццалца дуьненчохь хьоьх йоьзна дог-ойлий, 
Хьо йоцуш муха вехар ву-техьа ша, 
Олуш, г1ийла х1оьттир-кха и Дели Лом1ела. 
Во-о-о, Дели Лом1ела,  
Ша кешний хьаьлмашна х1урлаь1ан мехкарша йигна, хьуна - 
дуьнена адамаш ма хьеделахьа. 
Шена т1аьхьа заь1ам Абу-Йазайда дешна, хьуна - дуьнена 
молланаш ма хьебелахьа. 
Шена т1ера саг1а ялсаманий хурманах даьккхина, хьуна - дуьнена 
риц1къанаш ма хьеделахьа. 
Ва-а-а - х1о-о-о-о 
Хьасайн, Хьусайн кхоьллинчу Дели кера вели ша,  
Хьо марша 1ойла, ва Дели Лом1ела. 
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5 
Я, Аллах1, я, везин Дели,  
Шуьйрачу лахьти кийрахь ша г1ийла г1елъелла  
1уьллуш ю, боху, везчу Де йо1 Пет1имат. 
Кхоьллинчу вай Дала Жабраил - малик хьажийр, бах, 
Пет1аматна т1е – жоьжаг1ати не1араш къоьвлина ю ала, Ялсамани 
не1араш йиллина ю ала. 
Ялсамане кийра г1о боху ала,  
Кхоьллинчу вай Дала Везчу Де йо1е Пет1амате. 
Во-о-о, Жабраил - малик,  
Г1ура яц, алахьа, кхоьллинчу вай Деле,  
Г1ура яц, алахьа, цхьаъ волчу вай Деле,  
Г1ура яц, алахьа, я, Аллах1 Деле,  
Мохьаммад уммат шена урдонна ца лахь,  
Г1ура яц, алахьа, кхоьллинчу вай Деле. 
Т1аккха вистхилира, бах, Аллах1 ша Дели: 
Во-о-о, везчу Де йо1 Пет1имат,  
Мохьаммад уммат хьуна урдонна дели ша,  
Ва, сийлахь Мохьаммад уммат хьуна урдонна дели ша, 
Ва, Мохьаммад уммат хьуна урдонна дели ша. 
Ше куьйга не1 йоьллуш,  
Ялсамане боьду некъ цунна маьрша буьтуш,  
Ялсамане кийра хьажийра, бах,  
Кхоьллинчу вай Дала везчу Де йо1 Пет1имат.  
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