Վարդան զորավար / Vardan General

Խոսք՝ Ս. Ֆելեքյան
Lyrics: S. Felek'yan
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1. Իմ հայրենյաց հոգի Վարդան,
Հոգիս հոգվույդ եղնի ղուրբան,
Որ Տղմուտի ափերին քով,
Վաթսուն հազար կտրիճներով,
Զարկիր, զարնվար, ինկար քաջ-քաջ,
Պարսիկ սփռած ի ձախ, ի աջ:

Իմ հայրենյաց հոգի Վարդան,
Հոգիս հոգվույդ եղնի ղուրբան:
2. Արյունդ կարմիր, կարմիր, թափավ,
Դաշտ ու ծաղիկ կարմրեցավ.
Լուսնակն ելավ ամպի տակից,
Պաղ-պաղ թափեց ցողիկն աչից.
Որ հայրենյաց վարդեր բացվեն,
Բլբուլն երգե դրախտի սարեն:

Իմ հայրենյաց...
3. Ավետարան ու խաչ առիր,
Տարիր երկինք բարձընցուցիր
Եվ դուն ալ հետ թողիր գնացիր,
Անուշ արև հողին տվիր,
Որ հայրենյաց շողա արև
Շավարշանա դաշտին վերև:

Իմ հայրենյաց...

1. Im hayrenyats' hok'i Vart'an,
Hok'is hok'vuyt yeghni ghurban,
Vor Təghmuti ap'erin k'ov,
Vat'sun hazar kətrich'nerov,
Zarkir, zarnvar, inkar k'aj-k'aj,
Parsik səp'rrats i dzakh, i ach'.
Im hayrenyats' hok'i Vart'an,
Hok'is hok'vuyt yeghni ghurban.
2. Aryunt karmir, karmir, t'ap'av,
Dasht u tsaghik karmərets'av:
Lusnakn yelav ampi takits',
Pagh-pagh t'ap'ets' ts'oghikn ach'its:
Vor hayrenyats' vart'er bats'ven,
Bəlbuln yerk'e drakhti saren.
Im hayrenyats'...
3. Avetaran u khach' arrir,
Tarir yerkink' barts'ənts'uts'ir
Yev dun al het t'oghir gnats'ir,
Anush arev hoghin təvir,
Vor hayrenyats' shogha arev
Shavarshana dashtin verev.
Im hayrenyats'...

