
 
 

Հայ մըր տան իտև 

Hay mər tan itev 

 

 

1. Հայ, մըր տան իտև քառսուն 

գութան,  

Թոյ, ձեր տան իտև քառսուն գութան, 

Քառսուն գութան դաշտ կըտաներ, 

Խորոտն էլել խաց կըտաներ,  

Մեկ կը քելեր, մեկ կը կայներ,  

Աչքով ունքով մարդ կըսպաներ,  

Շեկ մազերն էլ պինդ կապել էր։ 

 

Վավիլեր, զուլալ, վավիլե, թ՝ոյ,  

Քո տանողի տուն ավիրեր։ 

 

2. Քառսուն գութան դաշտ կըտաներ, 

Խորոտն էլել բաց կըտաներ,  

Մեկ կը քելեր, մեկ կը կայներ,  

Աչքով ունքով մարդ կըսպաներ։ 

 

Վավիլեր, զուլալ, վավիլե, թ՝ոյ, 

Քո տանողի տուն ավիրեր։ 

 

3. Հայ, մեր տանը իտև արտ կորընկան, 

Ձեր տան իտև արտ կորընկան, 

Ձիանք իդի կը խըրխընջան,  

Հավար տարեք տեքեր կընգան, /  

Թող ձեռ զարկի վըր ուր ծընկան, /  

Կտրավ թափավ ձեռաց մարջան, /  

Ամեն մարջան քանց պատընջան։ /2 

 

Վավիլեր, զուլալ, վավիլե, թ՝ոյ, 

Քո տանողի տուն ավիրեր: 

 

4. Մեր տան իտև թուփն էր մասուր,/  

Ձեր տան իտև թուփն էր մասուր, / 

Առնիմ Զուլոն մտնիմ մսուր, /  

Հարսին թողնիմ, պաքնիմ կիսուր։ /2  

 

Վավիլեր, զուլալ, վալիլե, թ՝ոյ, 

Քո տանողի տուն ավիրեր:/2 

1. Hay mər tan itev k’arrsun gut’an, 

T’oy, dzer tan itev k’arrsun gut’an, 

K’arrsun gut’an dasht kətaner, 

Khorotn elel khats’ kətaner, 

Mek k ək’eler, mek kə kayner, 

Ach’k’ov unk’ov mard kəspaner, 

Shek mazern el pind kapel er. 

 

 

 

Vaviler, zulal, vavile, t’oy 

K’o tanoghi tun avirer. 

 

 

2. K’arrsun gut’an dasht kətaner, 

Khorotn elel bats’ kətaner, 

Mek kə k’eler, mek kə kayner, 

Ach’k’ov, unk’ov mard kəspaner. 

 

Vaviler, zulal, vavile, t’oy 

K’o tanoghi tun avirer. 

 

 

3. Hay, mer tan itev art korənkan, 

Dzer tan itev art korənkan, 

Dziank’ idi kə khərkhənjan, 

Havar tarek’ tek’er kəngan,/ 

T’ogh dzerr zarki vər ur tsnkan, / 

Kətrav t’ap’av dzerrats’ marjan, / 

Amen marjan k’ants’ patənjan. /2 

 

 

Vaviler, zulal, vavile, t’oy 

K’o tanoghi tun avirer. 

 

 

4. Mer tan itev t’up’n er masur, / 

Dzer tan itev t’up’n er masur, / 

Arrnim Zulon mətnim məsur, / 

Harsin t’oghnim, pak’nim kisur. /2 

 

 

Vaviler, zulal, vavile, t’oy 

K’o tanoghi tun avirer. 

 

 


