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Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական 
առանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացուառանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացուառանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացուառանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացու    

««««Եղծ աղանդոցԵղծ աղանդոցԵղծ աղանդոցԵղծ աղանդոց» » » » երկում. ձևաբանական մակարդակերկում. ձևաբանական մակարդակերկում. ձևաբանական մակարդակերկում. ձևաբանական մակարդակ    

Մատինյան ԱնահիտՄատինյան ԱնահիտՄատինյան ԱնահիտՄատինյան Անահիտ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... քերականական զուգաձևություն, 
վերաիմաստավորում, փոխաբերական կիրառություն, առածական 
ներկա, ոճավորման միջոց 

Հինգերորդ դարի մտածող, փիլիսոփա, մշակութային-հասա-
րակական գործիչ Եզնիկ Կողբացին գիտական շրջաններին գերա-
զանցապես ծանոթ է իր «Եղծ աղանդոց» փիլիսոփայական երկով: 
Վերջինս, ինչպես նշում է Ա. Աբրահամյանը, ծնունդ է իր դարա-
շրջանի պատմական, հասարակական-քաղաքական պայմանների 
և սերտորեն կապված է հայ ժողովրդի կյանքում հսկայական դեր 
խաղացած մշակութային-հասարակական մեծ շարժման հետ, որն 
սկսվել էր չորրորդ դարի վերջերից և հինգերորդ դարի սկզբներից, 
ծավալվել հետագայում [26, 7]: Այս ժամանակաշրջանում Հայաս-
տան են թափանցում կրոնական զանազան աղանդներ, այլ 
հոսանքներ, հեթանոսական շրջանից եկող սնոտիապաշտական 
հավատալիքներ, որոնք լուրջ խոչընդոտներ էին ինչպես քրիստո-
նեական կրոնի, այնպես էլ հայ եկեղեցու ինքնուրույնության պահ-
պանման համար: Եվ ահա Եզնիկ Կողբացին գրում է «Եղծ 
աղանդոց» երկը` հանդես գալով ի պաշտպանություն ընդունված 
քրիստոնեական կրոնի և նրա համար հիմք ծառայող փիլիսոփա-
յական սկզբունքների:  

Ե. Կողբացու ոճը գերազանցապես գիտական բնույթ ունի, սա-
կայն զուրկ չէ գեղարվեստական հատկանիշներից: Նրա լեզուն ու 
ոճը համարվել են հայ հին գրական լեզվի ամենակատարյալ օրի-
նակներից մեկը ու իրենց գրական բարձր մակարդակով ուսումնա-
սիրողների ուշադրության կենտրոնում են եղել: Գրաբարագետ    
Թ. Թոռնյանը գրում է. «Եզնկայ Կողբացւոյ ընդդէմ աղանդոց գրած 
գիրքը… բոլոր ոսկի դարու գրքերուն մեջ առաջին տեղն ունի, 
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վասն զի հայերէն լեզուի բովանդակ գեղեցկութեանցն ու 
յատկութեանց գանձն է և ամենայն նկատմամբ հայկաբանութեան 
կիրթ ճաշակի օրինակ» [11, 28]: 

Գրականագետ Ա. Զամինյանը գտնում է, որ հայ լեզուն իր 
ճոխությամբ, կորովությամբ ու մեղմությամբ փայլում է Եզնիկի 
գործի մեջ. «Եզնիկի գրության ամենաբարձր արժանիքներեն մեկն 
ալ նորա ընտիր գրաբարն է, որուն հավասարը գրեթե չկա… 
կանոնավոր ու բուռն հայեցի քերականություն, բառերու ընտիր 
գործածություն, քերականական ձևերու և լեզվի պեսպեսություն, 
ընտիր ճաշակ կարելի է սովորել միայն Եղծ աղանդոցեն» [10, 59]: 

Մ. Աբեղյանը «Եղծ աղանդոց»-ը համարում է հեղինակի բազ-
մակողմանի ծանոթության, մեծ հմտության, նուրբ ու ճիշտ մտա-
ծության մի արձան, որն աչքի է ընկնում մատենագրական արժե-
քով և իր գեղեցիկ ձևով [1, 149]: 

Թ. Շահվերդյանը, խոսելով «Եղծ աղանդոց»-ի լեզվի մասին, 
նշում է, որ այն ամենամշակվածն ու կանոնավորն է և դասական 
շրջանի մյուս աշխատություններից տարբերվում է իր փիլիսոփա-
յական-ջատագովական բովանդակությամբ: «Այն աչքի է ընկնում 
նաև լեզվաոճական տեսակետից: Եվ պատահական չէ, որ 
հինգերորդ դարի մատենագիրների երկերի լեզվաոճական առանձ-
նահատկությոնները քննող գիտնականներն առանձնացնում են 
Եզնիկի լեզուն և նրան համարում նոր ոճի հիմնադիր, ոճ, որն աչքի 
է ընկնում իր պարզությամբ, հստակությամբ, կանոնավորությամբ, 
միօրինակությամբ: Եվ դա է պատճառը, որ դասական գրաբարի 
տեսական ու գործնական հարցերով զբաղվող գրեթե բոլոր գիտ-
նականներն իրենց եզրակացությունները հիմնավորում են «Եղծ 
աղանդոց»-ի լեզվանյութով» [16, 5]: 

Ստորև ներկայացնում ենք Եզնիկ Կողբացու երկի լեզվաոճա-
կան որոշ առանձնահատկություններ` անդրադառնալով մասնա-
վորապես անկանոն բայերին: 

Բայն աչքի է ընկնում նախադասության մեջ ունեցած իր բա-
ցառիկ դերով, բազմաթիվ քերականական զուգաձևություններով, 
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տարբերակային ձևերով, որոնցով և պայմանավորված են խոսքի 
մեջ նրա ոճական երանգավորումները: Վերջիններս առկա են բայի 
թե՛ դիմավոր, թե՛ անդեմ ձևերում (տե՛ս գծապատկեր 1).  

 

 
Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1    

 
Երբեմն այս կամ այն ժամանակը կարող է հանդես գալ այլ 

ժամանակի իմաստով: «Մասնավորապես բայի ժամանակի կար-
գում միմյանց հետ հարացուցային հակադրամիասնություն են 
կազմում անցյալ, ներկա, ապառնի ժամանակները: Թեև այս 
հարացույցի անդամներն ունեն իրենց որոշակի կայուն ձևութային 
իմաստը, սակայն որոշ դեպքերում նրանք կիրառվում են փոխաբե-
րաբար` մեկը մյուսի փոխարեն» [18, 155]: Նման կիրառություննե-
րը Լ. Հովհաննիսյանը կոչում է ժամանակների երկրորդական, 
փոխաբերական կիրառություն, ինչպես նաև ոչ հիմնական 
կիրառություն` «Երբ չեն համընկնում տվյալ ժամանակաձևի բուն 
իմաստն ու նույն ժամանակաձևի` բնագրից բխող իմաստները, 
ապա այդ դեպքում գործ ունենք ժամանակների երկրորդական 
կիրառության հետ» [13, 256]:  

Թ. Շահվերդյանը դրանց համար կիրառում է վերաիմաստա-
վորում հասկացությունը և նշում, որ լեզվաբանական ոճագիտու-
թյան համար այն ունի կարևոր նշանակություն. «Լեզվաբանական 
վերաիմաստավորում համարվում է այն երևույթը, երբ լեզվի 
կառուցվածքային այս կամ այն մակարդակի միավորները` 
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բառերը, ձևույթներն ու նախադասությունները, սկսում են կիրառ-
վել իրենց համար անսովոր, հաճախ հակադիր քերականական 
նշանակությամբ` արդյունքում ձեռք բերելով ոճական հավելյալ 
արտահայտչականություն: Նման դեպքերում միմյանց են հակա-
դրվում լեզվական միավորների իմաստային և ձևական պլան-
ները, որի հետևանքով լեզվական բազմաթիվ երևույթներ նորովի 
են դրսևորվում» [17, 17]: 

Բայի խոնարհման համակարգի ոճական հնարավորություն-
ները զգալի տեղ են զբաղեցնում Եզնիկ Կողբացու խոսքարվես-
տում: Փիլիսոփա հեղինակը հմտորեն է ոճավորում իր խոսքը` 
օգտագործելով բայի խոսքիմասային հատկանիշների նրբիմաստ-
ները: 

Սահմանական եղանակի ներկա անկատարներկա անկատարներկա անկատարներկա անկատար ժամանակաձևը 
իր բուն կիրառություններից բացի գործածվում է նաև այլ ժամա-
նակների իմաստով կամ նրանց փոխարեն (տե՛ս գծապատկեր 2). 

 

 
Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2    

    
Եզնիկ Կողբացին իր «Եղծ աղանդոց» երկում հաճախ է կիրա-

ռում ընդհանրական ներկանընդհանրական ներկանընդհանրական ներկանընդհանրական ներկան սովորաբար տեղի ունեցող երևույթ 
կամ գործողություն նկարագրելու համար, ինչպես` Զոր աստուած 
խնդրէ` զայն ոչ ունիմք,ոչ ունիմք,ոչ ունիմք,ոչ ունիմք, զսեր և զխոնարհութիւն [25, 211], Զմիս 
անասնոյ ոչ ուտեն,ոչ ուտեն,ոչ ուտեն,ոչ ուտեն, և զեղբայրն անյագաբար ուտենուտենուտենուտեն [25, 211],Գինի 
ոչ ըմպեն,ոչ ըմպեն,ոչ ըմպեն,ոչ ըմպեն, և զհոգին արեամբ շաղախեն [25, 211],Եթէ խնդրէ ոք ի 
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քէն և տաս,տաս,տաս,տաս, գոհացիր զԱստուծոյ, զի դու առաւել շահեցար քան 
զնա [25, 214], Զոր միոյ մարգարէի թողեալ իցէ` միւսովն լնուլնուլնուլնու Հոգին 
սուրբ [25, 136],Եւ զիա՞րդ իցէ, զի հրեշտակք երբ լսենլսենլսենլսեն զանունն 
Աստուծոյ` ուրախ լինին, և դեւք ոչ երբէք [25, 104]: Բերված 
օրինակներում ունել, ուտել, ըմպել, տալ, լնուլ, լսելունել, ուտել, ըմպել, տալ, լնուլ, լսելունել, ուտել, ըմպել, տալ, լնուլ, լսելունել, ուտել, ըմպել, տալ, լնուլ, լսել անկանոն 
բայերը կիրառվել են ընդհանրական ներկայի իմաստով. դրանք 
ցույց են տալիս ոչ թե կոնկրետ ներկա պահին, այլ շարունակ 
կատարվող, կրկնվող գործողություններ: 

Նշված կիրառությամբ ներկայով արտահայտվում են հանրա-
հայտ ճշմարտություններ, իմաստություններ, իբրև սովորույթ 
դարձած, անընդհատ կրկնվող գործողություններ, իրողություներ և 
այլն [9, 283]:  

Ընդհանրական ներկայի կիրառություններից Եզնիկ Կողբացու 
երկում հատկապես նկատելի են առածական ներկայիառածական ներկայիառածական ներկայիառածական ներկայի բազմաթիվ 
օրինակներ` Զոր ինչ Աստուած քեզ շնորհ տայ,տայ,տայ,տայ, ի պէտս 
կարօտելոցն սպասաւորեա [25, 210], Քաղցր է մեղր, բայց 
ախտալից մարմնոյ վնաս առնէ առնէ առնէ առնէ [25, 219], Որ ոխս ունիունիունիունի ընդ եղբօրն, 
դաշնաւոր է սատանայի [25, 213], Ծառայ որ ընդ ունկն ոչ լսէ`ոչ լսէ`ոչ լսէ`ոչ լսէ` ընդ 
մկանունս տան լսել տան լսել տան լսել տան լսել նմա [25, 43] Յորժամ նստիսնստիսնստիսնստիս ի սեղանն, 
խոնարհեցո զգլուխդ [25, 215]: 

Սակավ հանդիպում են նաև հեքիաթական ներկայիհեքիաթական ներկայիհեքիաթական ներկայիհեքիաթական ներկայի կիրառու-
թյան դեպքեր` Իբրեւ զայս լսենլսենլսենլսեն թշնամիք ճշմարտութեանն, ազգի 
ազգի զինուք վառին [25, 51]: 

Կողբացին հաճախ անցյալ անկատարըանցյալ անկատարըանցյալ անկատարըանցյալ անկատարը կիրառում է ստորա-
դասական անկատարի փոխարեն: Վերջին իրողությունը հատուկ 
էր գրաբարին, քանի որ ստորադասական անկատարը հատուկ ձև 
չուներ [13, 284]: Անդստին յօրինացն առնէաքառնէաքառնէաքառնէաք պատասխանի [25, 
50],Նախ իւր տեղիս զատ ի նմանէ առնէր,առնէր,առնէր,առնէր, և ապա զարարածս` 
զինչ և կարող էր առնել [25, 50], Զխնամակալութիւնն ի նմանէ դնէր դնէր դնէր դնէր 
[25, 154]: Անկատարի նշված կիրառությունը Եզնիկ Կողբացու 
երկում ամենից շատ հանդիպում ենք եթեեթեեթեեթե…………ապաապաապաապա կառուցվածքի 
բարդ ստորադասական նախադասություններում, ինչպես` Արդ 



 
– 39 – 

եթէ իմաստուն էր…ընդ քեռն անկանէր,անկանէր,անկանէր,անկանէր, և լուսին ծնանէր [25, 96],Եւ 
եթէ մոտ ոչ գային,գային,գային,գային, զիա՞րդ միոյ միոյ ըստ իւրաքանչիւր ազգաց 
անուանս յօրինէր. ապա եթէ մոտ գային…, յայտ է` թէ ոչ չարք էին 
[25, 48], Թէ այնպէս ինչ ոչ էր, ապա… ոչ թագավորութիւն տայրտայրտայրտայր 
նմա [25, 89]: 

Անկատար անցյալով Եզնիկ Կողբացին արտահայտում է 
հաճախ նաև սովորաբար տեղի ունեցող, կրկնվող գործողություն-
ներ`Ոտնաձայն իբրեւ զմարդ առնէրառնէրառնէրառնէր [25, 66], Զխտրութիւնս 
կերակրոցն…դադարեցոյց, այնու զի ընդ մեղաւորս և ընդ 
մաքսաւորս և ընդ փարիսացիս ուտէր և ըմպէր ուտէր և ըմպէր ուտէր և ըմպէր ուտէր և ըմպէր [25, 194], Գային Գային Գային Գային 
հանապազ պատուիրէին նմա [25, 170]: 

Անցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալ ժամանակաձևով արտահայտված գործո-
ղությունը խոսելու պահին, ներկա ժամանակին մոտ է կանգնած, 
ուստի հաճախ գործածվում է նաև ներկայի փոխարեն, հատկապես 
այն դեպքում, երբ արտահայտում է ընդհանրապես կատարվող, 
տեղի ունեցող կամ կրկնվող գործողություններ: Ասվածը վերաբե-
րում է հատկապես կայուն բառակապակցություններին, ասաց-
վածքներին [9, 287], ինչպես` Զոր ակն ոչ ետես, և ունկն ոչ լուաւ,ոչ լուաւ,ոչ լուաւ,ոչ լուաւ, և 
ի սիրտ մարդոյ ոչ անկաւոչ անկաւոչ անկաւոչ անկաւ այն [25, 183]: 

Հրամայականի իմաստ Հրամայականի իմաստ Հրամայականի իմաստ Հրամայականի իմաստ Եզնիկ Կողբացին արտահայտում է 
բայի ոչ միայն դիմավոր, այլև անդեմ ձևերով, անվանական 
անհանգույց նախադասություններով`Յառաջագոյն պատուիրեաց 
նմա` չուտելչուտելչուտելչուտել ի պտղոյ ծառոյն [25, 114], Զմիսն չուտել`Զմիսն չուտել`Զմիսն չուտել`Զմիսն չուտել` եթէ վասն 
զկարիս մարմնոցն խափանելոյ հրամայէր բարւոք և յիրաւի առնէր 
[25, 155],Ասէ ոչ ուտելոչ ուտելոչ ուտելոչ ուտել միս, և ոչ ըմպելոչ ըմպելոչ ըմպելոչ ըմպել գինի [25, 198]: 

Հրամայական եղանակի նման կազմությունները տեղ են 
գտնում հիմնականում ասացվածքներում, թևավոր խոսքերում և 
ավելի կտրուկ ու անմիջական են դարձնում խոսքը [9, 290]: 

Որոշ կիրառություններում հրամայական եղանակի բայա-
ձևերը, չնայած ունեն հրամայականի հնչերանգ, բայց ավելի շուտ 
արտահայտում են ցանկություն, իղձ կամ պայման: Իսկ երբեմն էլ 
հրամանը վերածվում է մեղմ պահանջի` ԶՔրիստոսի մասն 
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կարօտեալ եղբօրն տուրտուրտուրտուր        [25, 215], Հանդերձ քո մի՛ լիցիմի՛ լիցիմի՛ լիցիմի՛ լիցի առ ի 
պճնել [25, 215]: 

Գրաբարում ապառնի ժամանակիապառնի ժամանակիապառնի ժամանակիապառնի ժամանակի իմաստն արտահայտվում 
էր հիմնականում երեք ժամանակաձևերով` երկու համադրական 
և մեկ բաղադրյալ: 

Առաջին ապառնինԱռաջին ապառնինԱռաջին ապառնինԱռաջին ապառնին հաճախ հանդես է գալիս սահմանական 
եղանակի ներկա ժամանակի փոխարեն: Նման գործածություն-
ները ապառնու երկրորդական կիրառության ամենահիմնական 
դեպքերն են դասական գրաբարում [13, 309]: Կարելի է բերել բազ-
մաթիվ օրինակներ, ինչպես`Զսատանայի զկամս ոչ առնիցեն առնիցեն առնիցեն առնիցեն [25, 
77], Հիւղն…զիա՞րդ անարգասաւորն և անկերպարանն կարէր 
արդիւնս ծնուցանել, եթէ ոչ ի դիպացն լինիցինլինիցինլինիցինլինիցին չարիքն [25, 20]: 

Առաջին ապառնու ներկայով կիրառության օրինակներ Եզնիկ 
Կողբացու երկում շատ ենք հանդիպում: Լ. Հովհաննիսյանը վկա-
յում է, որ նրա գրքի Ա-ԺԱ գլուխներում 27 անգամ առաջին ապառ-
նին կիրառված է ներկայի փոխարեն [13, 312]: 

Երկրորդ ապառնինԵրկրորդ ապառնինԵրկրորդ ապառնինԵրկրորդ ապառնին այլ ժամանակների իմաստով հազվադեպ 
է կիրառվում: Այն կարող է արտահայտել սահմանական եղանակի 
ներկա ժամանակի իմաստ` Եւ է երբեք զի մին փախուցեալ 
երթայցէ երթայցէ երթայցէ երթայցէ անձնապուր ուրեք զկեանս անձինն շահել [25, 15], Զի՞նչ 
չար քան օձ կայցէ կայցէ կայցէ կայցէ [25, 45], Այսպէս իմն երեւի` թէ իւրաքանչիւր 
մարդոյ հրեշտակ առանձինն պահապան կայցէ կայցէ կայցէ կայցէ [25, 76]: 

Հայտնի է, որ դեմքը և թիվը բայի կարևոր քերականական 
կարգերից են, որոնք ունեն իրենց հիմնական և երկրորդական 
կիրառությունները, այսինքն` մի դեմքը կարող է գործածվել մի այլ 
դեմքի փոխարեն, մի թիվը` մեկ այլ թվի փոխարեն: Դիմափոխու-
թյան մի շարք դեպքեր, որպես ոճավորման միջոցներ, երբեմն 
հանդիպում են Կողբացու խոսքում, սակայն ոչ այնքան շատ: 

Անորոշ ենթակայի դեպքում Կողբացին հաճախ է կիրառում 
երրորդ դեմքը հոգնակի, երբեմն էլ եզակի թվով` Ծառայ որ ընդ 
ունկն ոչ լսէ` ընդ մկանունս տան լսել նմա [25, 43],Եթէ զարիւնն ոք 
ըմպիցէըմպիցէըմպիցէըմպիցէ սատակի [25, 47],Եւ է երբեք զի մին փախուցեալ երթայցէերթայցէերթայցէերթայցէ 
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անձնապուր ուրեք զկեանս անձինն շահել [25, 15]: 
Այսպիսով` բայի ոճական հնարավորությունները լայնորեն 

կիրառված են Եզնիկ Կողբացու երկում: Իր խոսքն ավելի դիպուկ 
ու տպավորիչ դարձնելու համար հեղինակը հաճախ է մի 
ժամանակը կիրառում մեկ այլ ժամանակի իմաստով, մի եղանակի 
բայը մեկ այլ եղանակի փոխարեն, որոնք հարստացնում են «Եղծ 
աղանդոց»-ի լեզուն և գրավչություն հաղորդում նրան: 
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Стилистические особенности древнеармянских неправильных Стилистические особенности древнеармянских неправильных Стилистические особенности древнеармянских неправильных Стилистические особенности древнеармянских неправильных 
глаголов глаголов глаголов глаголов в произведении Езника Кохбаци в произведении Езника Кохбаци в произведении Езника Кохбаци в произведении Езника Кохбаци ««««Опровержение сектОпровержение сектОпровержение сектОпровержение сект»»»»: : : : 

морфологический уровеньморфологический уровеньморфологический уровеньморфологический уровень    
Матинян АнаитМатинян АнаитМатинян АнаитМатинян Анаит    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: грамматическая пара, переосмысление, переносное 

употребление, пословичное настоящее, способ стилизации 
Стилистические возможности глагола занимают особое место в речи. 

Они выступают как в морфологическом, так и в синтаксическом уровне, в 
безличных и в личных формах глагола. 

Стилистические нюансировки в системе спряжения глагола занимают 
особое место в речи Езника Кохбаци. Произведение «Опровержение сект» 
своим языком является одним из лучших произведений классического 
периода и отличается от других своим философским содержанием. Оно 
отличается также стилистическими особенностями, среди которых 
выделяются стилистические нюансировки глагола. Порой применяя одно 
время вместо другого, одно наклонение вместо другого наклонения, автор 
украшает свое слово и придает привлекательность своей речи. 

В произведении Езника Кохбаци больше всего встречаются стилисти-
ческие употребления личных форм глагола, сравнительно мало встре-
чаются стилистические особенности лица глагола. Заметны также случаи 
употребления обобщенно-настоящего времени в пословичной и сказочной 
смыслах. В своих наставлениях автор часто употреблял безличные глаголы, 
выражая значение повелительного наклонения. Езник Кохбаци употреблял 
первое будущее и второе будущее в смысле настоящего времени. Редко 
встречаются стилистические употребления других времен и наклонений. 
Если подлежащее неопределенное, то Езник Кохбаци часто употребляет 
третье лицо глагола. 
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The The The The SSSStylistic tylistic tylistic tylistic FFFFeatures of Old Armenian eatures of Old Armenian eatures of Old Armenian eatures of Old Armenian IIIIrregular rregular rregular rregular VVVVerbs in the erbs in the erbs in the erbs in the BBBBook of ook of ook of ook of 
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Matinyan AnahitMatinyan AnahitMatinyan AnahitMatinyan Anahit    
        SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: grammatical parallel, reconsideration, metaphorical 

application, proverbial present, stylistic device 
The stylistical possibilities of verb play great role in the speech and they 

are in the levels of morphology and syntax. 
The stylistical nuances of the system of verb conjugation occupy a 

significant place in the vocal art of Yeznik Koghbatsi. One of the perfect 
examples of classical period (in his language) is “Yeghts Aghandots” written by 
him. It differs from others with its philosophical coloring. It is distinguished by 
a number of linguistic and stylistic features, including stylistic nuances of verb. 
He often used one tense for another and one mood for another to add extra 
tenderness to his speech. 

Very often in Koghbatsi work we face on the cases of stylistic applications 
of the temporal and modal forms of the verb. The cases of stylistic application of 
the face of the verb are relatively few. Sometimes Koghbatsi uses the general 
present with its proverbial and fairy heterogeneous. The author uses faceless 
verbs in advices showing the meaning of his order. Yeznik Koghbatsi used the 
first future and the second future to express present tense. In the case of the 
infinite subject he speaks with a third face. 
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