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ئارگیومێنتی كار لە 
ڕستەسازی و واتاسازیدا

سەالم ناوخۆش
)زانکۆی سەاڵحەددین – کۆلێژی پەروەردەی بنیات(

دەروازە 
زاراوەی »ئارگیومێنت« لە سێنتاكس )ڕستەسازی( 
و ســیمانتیكس )واتاســازی( نووســینی كوردیــدا زۆر 
كــەم كاری لەســەر كــراوە، ئــەم كورتــە وتــارە هــەوڵ 
دەدات ڕووناهــی بخاتــە ســەر ئــەم تێرمــە لــەم دوو 

بــوارەدا)١(

چەمكی ئارگیومێنت 
ئــەدگاری  لــە  بەشــێك  كار  ئارگیومێنتــی 
فینــچ  گیوفــری  پێكدێنێــت،  نــوێ  زمانەوانــی 
ئارگیومێنــت  دەنووســێت: »زاراوەی  ل85   ،2000
بــۆ  زمانــەوان  كــە  زمانەوانیــدا  لــە  زاراوەیەكــە 
وەســفكردنی ئــەو ڕۆڵــەی یەكەیەكــی زمانەوانــی 
تایبــەت لــە پێكهاتــەی ســیمانتیكی ڕســتە وازی 
لــە  خــۆی  زاراوەكــە  دەیگێڕێــت.«  یــان  دەكات 
لۆجیكــی  ماتماتیكــی  تایبەتــی  بــە  ماتماتیــك، 
كریســتال  ل26(.   ،2007 )ماســیوس  وەرگیــراوە 
و  زمانەوانــی  تێگەیشــتنە  ئــەو  ل34   ،2008
ماتماتیكییــەی ئارگیومێنــت لێكــدەدات بــۆ ئــەوەی 
وێنەیەكی زواڵڵ پێشــكەش بكات، بۆیە دەنووســێت: 
»زاراوەی ئارگیومێنــت لــە گــوزارەی تــەواوكاری و 
جیــاكاری ماتماتیــك بەكاردێــت، هەروەهــا هەمــان 
ــە  ــوری ســیمانتیكی هەی ــی تی ــە تاووتوكردن زاراوە ل
كــە ئامــاژە بــە پێوەنــدی نــاو، یــان زاراوەی تــر دەكات 
لــە بەشــی گــوزارەدا كــە لەگــەڵ چ ڕەگەزێکی دی 
ــۆ بەرهەمهێنانــی  ــدی دەبەســتێ ب ــە ڕســتەدا پێوەن ل
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ڕســتەی ســادە، بــۆ نموونــە ڕســتەی 
The boy is naughty. 
)The boy( بریتییە لە ئارگیومێنتی ڕستەكە، 
 هەروەهــا فینــچ و كریســتال و هۆرســێی دەڵێــن: 
ئارگیومێنتیــان  كــردارەكان  هەمــوو  »دەگوتــرێ 
هەیــە.«، كەواتــە كــە كار - كــردار لــە ڕســتەدا 
هەبــوو، بكــەر، یــان ئێیجینــت بــە فــۆرم دیــار و 

نەدیــار وەك ئارگیومێنتــی ڕســتە دەردەكــەوی.
یەكێــك  ڕســتەدا  لــە  ئارگیومێنــت  هەبوونــی 
بــوارە  لــە  گرینگــە  لێــرەدا  پێویســتییەكانە،  لــە 
جیاجیاكانــی بدوێیــن؛ چونكــە ئارگیومێنــت زیاتــر 

لــە بوارێــك دێــت. 
ئارگیومێنــت لــە بنەڕەتــدا تەنیــا لــە دوو بەشــی 
بەشــەكان  هەمــوو  واتــای  بــە  هەیــە،  ئاخاوتنــدا 
ــەو دوو بەشــەش  ــت: ئ ــە ئارگیومێن ــن ب ــن بب ناتوان

)نــاو ( و )ڕاناو-جێنــاو(-ن.

ئارگیومێنتی كار لە ڕستەسازیدا
ــە ڕســتەدا بەدەردەكەوێــت.  ــی كــردار، ل هەژموون
دەنووســێت:  ل١١   ،200١ هۆرســێی  ڕیچــارد 
ئارگیومێنتەكانــی كــردار بــە زۆری دەاللــەت لــە 
ژمــارەی بەشــداربووانی چاالكــی، یــان ئــەو ڕووداوە 
دەكات کە بەهۆی كردارەوە وەســف دەكرێن. فینچ 
هۆرســێی  و  »دەكەوێــت«  كــرداری  بــە  نموونــە 

ــەوە: ــوێ« دەهێنێت ــرداری »دەن ــە ك ــە ب نموون
 -ئەو دەكەوێت. 

-ئەو دەنوێت.
كــرداری  كــردارە،  دوو  ئــەو  ڕستەســازیدا  لــە 
تێنەپــەڕن، تەنیــا یــەك بەشــداربوویان هەیــە. لــەو 
ــە،  ــەك ئارگیومێنتــی هەی ــا ی ــردارەدا تەنی جــۆرە ك
ئەویــش لــە فۆڕمــدا )نــاو( لــە ئەركــدا )بكــەر(-ە. 
هەمــوو  كــە  ئاســاییە،  تێنەپــەڕدا  ڕســتەی  لــە 
ل١١  هۆرســێی،  هەبێــت،  ئاوەڵكــردار  جۆرەكانــی 
بــەكار  ئاوەڵكــردار  دەتوانیــن  لێــرەدا  دەنووســێت: 

بهێنیــن و بڵێیــن:

بــە  بەشــەو/  خێــرا/  درەنــگ/  زوو/  ئــازاد   -
ــەو پرۆســەیەدا  ــەاڵم ئاوەڵكــردار ل ڕۆژ دەخــەوێ، ب
ئارگیومێنتی نییە، تەنیا دەاللەت لە ئاوەڵكرداری 
ــی و كات دەكات، نــەك بەشــداربووبێ تــا  چۆنیەت
ئارگیومێنتــی هەبــێ، ئەوانــەش، زوو، درەنــگ، 

ــن. ــوو كاتی ــاد، هەم خێرا...ت
یــەك  تێنەپــەڕدا،  كــردار  ڕســتەی  لــە  ئەگــەر 
ــەڕی  ــتەی تێپ ــە ڕس ــەوە ل ــێ، ئ ــت هەب ئارگیومێن
یــەك بــەركاردا دوو ئارگیومێنــت هەیــە، ئەركــی 
ــی،  ــتەوخۆ ب ــا ڕاس ــەركارە ج ــر ب ــەوی ت ــەر و ئ بك
یــان ناڕاســتەوخۆ )فینــچ 2000، ل85؛ ماســیوس 

نموونــە: ل26(،   ،2007
- سەگەكە گەززەی لە پشیلەكە دا.

- ئازاد شووتێكی خێرای / جەرگبڕی لێ دا.
- نەوزاد بۆكسێكی وەشاند.

لــە  یەكــە  ســێ  بەركاریــدا،  دوو  ڕســتەی  لــە 
پێكهاتــەی ڕســتەدا بەشــدارن: بكــەر، بــەركاری 
ئــەو  وەك  ڕاســتەوخۆ،  بــەركاری  ناڕاســتەوخۆ، 

خــوارەوە: نموونانــەی 
- ناسكە كتێبەكەی بە ئازاد دا.

بوونمــەوە،  دایــك  لــە  بۆنــەی  بــە  باوكــم   -
كڕیــم. بــۆ  ئۆتۆمبیلێكــی 

- بەهــۆی چلــەی شــەهیدبوونییەوە ماتەمینێــك 
لــە هۆڵــی گــەل بەڕێوەچــوو.

ســتاگەبێرگ 2003 بــاس لــە جــۆرە كردارێكــی 
ــە  ــۆز، ك ــەڕی ئاڵ ــرداری تێپ ــاوی ك ــر دەكات بەن ت
تەنیــا یــەك بــەركار و تەواوكــەری بــەركاری هەیــە، 

وەك:
- ئەوان، ئەویان بە سەرۆك هەڵبژارد.

- وامزانی خەوتووی / مردووی.
- وامزانی ئەو دەنگە دەنگە تۆی.

نــاو  چ  بــەركار  تــەواوكاری  و  بــەركار  لێــرەدا 
بــێ، یــان ئاوەڵنــاو ئامــاژەن بــۆ بــەركار، بــەركار 

بكــەر. نــەك  دەگەیەنــن 
ماسیوس 2007، ل26 ئاماژە بە لەیەكترچوونی 
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دەنووســێت:  و  دەكات  ڤالێنســی  و  ئارگیومێنــت 
ــان لێكســیكی  ــی كار، ی ــەی ئارگیومێنت »پێكهات
تــر بریتییــە لــە زنجیــرەی ئــەو ئارگیومێنتانــەی 
كــە لەوانەیــە كار دایپۆشــیت.« ئــەو دیتنــە بــۆ 
ــای ڤالێنســی )بۆشــایی  ئارگیومێنــت هەمــان وات
ڤالێنســیش  چونكــە  دەگەیەنێــت،  پڕكــەرەوە( 
بریتییــە لــە ڕێینجــی )زنجیــرەی( ئــەو ڕەگــەزە 
كار،  الی  لــە  یــان  داواكــراون،  ســێنتاكیانەی 
یــان هــەر لێكســیكێكی تــر ڕێ پــێ دراون، بــۆ 
نموونــە ڤالێنســی كاری )دەخــوا(، )بكــەر، مــن ( 
لەخۆدەگرێــت لــە ڕســتەی »مــن وا--- دەخــۆم.« 
بــەركاری  تێپــەڕە؛  كارێكــی  دەخۆمیــش  كاری 

دەوێــت، واتــە ڕســتەكە پێویســتە ئاوابێــت:
من وا سێو دەخۆم. )ماسیوس 2007، ل425(

دوو  )دەخــوا(  كاری  دەفامرێتــەوە  لەمــەدا 
ڤالێنســی بكــەر و بــەركار پڕدەكاتــەوە، هەنــدێ كار 
لــە كوردیــدا هــەن دەوری تێپــەڕ و تێنەپــەڕ دەبینــن، 
پێویســت  بــە ڤالێنســی  تێپەربوونــدا  لــە حاڵەتــی 
پێویســتە،  بــەركار  هەبوونــی  چونكــە  دادەنرێــن، 
ــازادە  ــرۆڤ ئ ــدا م ــی تێنەپەڕبوون ــە حاڵەت ــەاڵم ل ب

بەركارەكــە ڕەش بكاتــەوە، وەك ڕســتەی 
١. ئازاد)-----( دەخوا.

2. ئازاد)----( دەنووسێت.
3. ئازاد )----( دەنێرێت.

هەرچەنــدە زمانــی كــوردی یەكێــك لــەو زمانانەیە؛ 
بــەاڵم  قەبووڵــی ڕەشــكردنەوەی بكەریــش دەكات، 
بكــەر و بــەركار لــە كارەكــە كۆدەكاتــەوە، كەواتــە 
ڕســتەی » ئازاد وا ســێو/ گۆشــت/ پەنیر دەخوا.« 
بــۆ »ئــازاد  لێكدانــەوەش  دەخــوا! هەمــان  دەبێتــە 
كتێــب دەنووســێت.« و »ئــازاد نامــە دەنێرێــت.« 

دروســتە. 
لــە دوای دەركەوتنــی چۆمســكی لــە بــواری 
كتێبــی  لــە  ئارگیومێنــت  پرســی  زمانەوانیــدا، 
پێكهاتــە سێنتاكســییەكان - ١957دا زیاتــر قــووڵ 
بــووەوە، بــۆ نموونــە لــە ڕێزمانــی بەرهەمهێنــەر 

دا زاراوەی ئارگیومێنــت بریتییــە بــۆ ئامــاژەدان 
بــە شــوێنی هــەر گرێیەكــی نــاوی لــە ڕســتەدا 
بــەركار  و  بكــەر  ئەركــی  ئەوانــەی  بەتایبەتــی 
ئارگیومێنــت  )كریســتال 2008، ل34(.  دەبینــن 
ــەوە،  ــە كتێبــی یەكەمــی چۆمســكی نەمای هــەر ل
بەڵكــو تەنانــەت لــە كتێبــی دەســەاڵت و تیــوری 
ــر.  ــای ت ــە وات ــەاڵم ب ــوو، ب ــژەی هەب بەســتنەوە درێ
ــی چۆمســكی  ــە ڕێزمانەكان ــە ل ئــەو گۆڕانكاریی
داگرتــووە. فراوانــی  پانتاییەكــی   ١995-١957

ئارگیومێنتی كار لە سیمانتیكدا 
پێشــوودا قســەمان  بەشــەی  لــەو  ئــەوەی  دواى 
لەســەر ڕۆڵــی كار لــە پێكهاتــەی سێنتاكســی كــرد، 
هەروەهــا ئەوەشــمان خســتە ڕوو كــە لــە سێنتاكســدا 
هەریــەك لــە بكــەر و بــەركار، كە دوو ئارگیومێنتی 
ڕســتە پێكدەهێنــن، لــە بنەڕەتــدا )نــاو(ن، بــەاڵم لــە 
ڕســتەدا دوو ئــەرك بەپێــی شــوێنەكانیان وەردەگــرن.
وەك لــە بەرایــی گوتمــان، زاراوەی ئارگیومێنــت 
بوارێــك  لــە  تەنیــا  واتــای  بــە  بــوارە،   - فــرە 

بەكارنایــەت. 
ئارگیومێنتی كار خۆی لە پێكهاتەی سیمانتیكیش 
دەردەكەوێــت، وەك لیۆنــز و فینــچ و هەدســن و یــۆل 
جەختی لە سەر دەكەنەوە، وشەی وەك بكەر و بەركاری 
ڕاســتەوخۆ و بــەركاری بــە یاریــدە لــە سیمانتیكســدا 
وشــەی خۆیــان هەیــە، نــەك ئــەو وشــانە. فینــچ 2000، 
ل85 و كریســتال 2008، ل34 بــۆ ئــەو پرســە بیانــووی 
خۆیــان هەیــە بــەوەی پێكهاتــەی ئارگیومێنتی كار زۆر 
گرینگــە لــە )تیــوری ثێتــا( كــە هــەوڵ دەدات وەســفی 
ڕســتەكاندا  لــە  ئارگیومێنتــەكان  ثێماتیكــی  ڕۆڵــی 
بــكات، لێــرەدا گرینگــە بــەر لــەوەی لەوانــە بدوێیــن، بــا 

پێناســەیەكی كورتــی تیــوری ثێتــا بكەیــن.

تیوری ثێتا چییە؟ 
ڕۆڵەكانــی  دانەپاڵــی  لــە  بریتییــە  تیــورە  ئــەم 
ثێماتیكــی بــۆ ئارگیومێنتەكانــی كار، ثێتا بریتییە 
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لــە نــاوی پیتــی یۆنانــی )ث( كــە بەرانبــەر )ث(
ی ئینگلیــزی و عەرەبییــە. لــەو تیــورەدا دیراســەی 
ئێیجێنســی دەكات: كــە كــێ كار لــە كــێ دەكات؛ 
ڕەگــەزە ســەرەكییەكانی تیورەكــە لــە زمانەوانێكــەوە 
ــیوس 2007،  ــە. ماس ــر جودای ــۆ زمانەوانێكــی ت ب
ل407 دەربــارەی ئــەم تیــورە دەنووســێت: تیــوری 
ثێتــا بەشــێكە لــە تیــوری دەســەاڵت و بەســتنەوە 
)2(، هەدســن 2000، ل276 بــاوەڕی وایــە كــە 
)دە( ڕۆڵــی بــاوی ســیمانتیكی هەیــە، كــە لــە 
هــۆ  و  شــوێن  و  كات  و  بــەركار  و  بكــەر  بــری 
بەكاردێــن، بــەاڵم لەنــەزەر )فینــچ 200١، ل١20( 
ــە  ــن )ڕۆڵ ــە باوەكان ــا - ڕۆڵ ــوارەوە ثێت ــەی خ ئەوان
)بكــەر(،  ئێیجینــت  ســیمانتیكییەكانن(:  بــاوە 
پێیشــنت- ثیــم )بــەركار(، گــۆول )ئامانج(...تــاد.

یەكەم: ئێیجینت)بكەر لۆجیكی و ڕێزمانی(
ئێیجینــت الی هەدســن 2000، ل276 بكــەر و 

ڕاپەڕێنــەرە.
ئێیجینــت دوو جــۆری هەیــە: یەكێكیــان كارەكــە 

ڕادەپەڕێنــت:
أ. زیندوو: جوتیارەكە مارەكەی كوشت.

بایەكــە  سروشــتی:  بــەاڵم  نا-زینــدوو،  ب. 
دا.  پێــوە  پەنجەرەكــەی 

- منداڵەكە برووسك لێی دا.
نازینــدوو هەیــە،  ئێیجینتــی  لــە  تــر  بەشــێكی 

وەك نییــە،  سروشــتی  بــەاڵم 
- ئۆتۆمبێلەكە منداڵەكەی شێال. 

- باوكم بەر تۆپبارانەكە كەوت.
ئــەوەی لــە عەرەبــی و كــوردی پێــی دەڵێن )فاعل 
- بكــەر(، مــەرج نییــە هیــچ كارێــك ڕاپەڕێنێــت، 

وەك.
- تۆپەكە سوورە.
- دارەكە بەرزە.
- باران دەبارێت.

- دەنگێك لەو ماڵەوە دێت.
ڕانەپەڕێنێــت،  كارەكــە  هیــچ  ئێیجینــت  لێــرەدا 

وەســفكردنە.  تەنیــا  بەڵكــو 
دووەم: ثیم - پێیشینت)بەركار(

لەیــەك  دووە  ئــەو  ل276   ،2000 هەدســن 
جــودا ناكاتــەوە، یانــی لەبــری )ثیــم( پێیشــینت 
لــەو  بریتییــە  پێیشــینت  ئــەو  الی  بەكاردێنــی، 
یەكــە زمانەوانییــەی، كــە بــە كاری ئێیجینــت، یــان 
هــۆ، كاریگــەر دەبێــت، وەك بــاران دڵــی جووتیــاران 
خــۆش دەكات، بــەاڵم بارانــی زۆر زیــان بــە دانەوێڵــە 

دەگەیەنێــت.
بــەركار و  )ثیــم( دوو خانــە دەگرێــت خانــەی 
خانــەی بكــەر هــەردوو بــە كار كاریگــەر دەبــن. 

ثیمیش دوو جۆری هەیە:
أ. زیندوو: سەگەكە ڕاوی منداڵەكەی نا.

- مارەكە بە منداڵەكەی وەدا.
ب. نا - زیندوو: یاریزانەكە شووتی لە تۆپەكە دا.

جۆرێكــی تــر لــە بــەركار هەیــە بە نــاوی بەركاری 
خۆیی، ئەویش وەك ثیم بەكاردێت، وەك:

منداڵەكە )دەســتی خۆی ( بڕی، یان منداڵەكە 
خــۆی بریندار كرد.

سێیەم: ئینسترومێنت )ئامێر( 
»ئامێر« لێرەدا هۆكارە، نەك بكەر، بۆ نموونە

- دزەكــە گوریســەكەی بــە مووســێكی كــۆن/ 
كــۆڵ بــڕی.

- دزەكە دەرگاكەی بە كلیل كردەوە.
- وێنەكەی بە كرەیۆن كێشا.

- ژنەكەی بە تفەنگ كوشت.
چوارەم: ئێكسپرینسەر )هەستكەر(

لــە هەســتەكان وەك  ئــەو كارانــەی گوزارشــت 
دەكــەن. لێبوون...تــاد  گــوێ  دیتــن، 
- كچەكە هەست بە ترس دەكات.

- گوێت لەم دەنگە بوو؟
پێنجەم: سۆرس )سەرچاوە(
- لە هەولێرەوە بۆ سلێمانی

- لە پاشەكەوتەوە بۆ خەرجكردن
شەشەم: گۆول )ئامانج(
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- ئــەو دەســتی بــە گەشــتەكە كــرد لــە هەولێــرەوە 
بــۆ چۆمــان.

نێــوان بەشــەكانی  لــە  ئــەو جیاكارییــە  وێــڕای 
ــە ســێنتاكس و سیمانتیكســدا، هەدســن  ــن ل ئاخاوت
و  )تێپــەڕ(  وەك  زاراوەی  2000، ل277 - 278 
تــاد  ئاوەڵــكار(...   - )ئاوەڵكــردار  و  )تێنەپــەڕ( 
بەكارنایەنێــت، بەڵكــو ئــەو دەنووســێت: بەشــێك لــە 
واتــای كارەكان دەوەســتێتە ســەر پێوەندییەكانیــان 
لەگــەڵ ڕەگەزەكانــی تــر لــە ڕســتەدا كــە هــاوكات 
پێكــەوە دێــن، بــۆ نموونــە ئــەو لــە بریتــی تێپــەڕ، كار 
لەگــەڵ ئــەو زاراوەی )ئێیجینــت + پێیشــینت(، 
)ئێیجینــت بــێ پێیشــینت(، هەروەهــا )ئێیجینــت 

+ گــۆول( بەكاردێنێــت:
- ورچ گیا دەخوات.

- منداڵی بچووك هەر پێدەكەنن.
- دەمێكی تر بەرەو ماڵ شۆڕدەبمەوە.

جۆرەكانی ئارگیومێنت 
هەیــە،  ســەرەكی  جــۆری  ســێ  ئارگیومێنــت 
ســێ  هــەر  بــە  ئامــاژە  ل34   ،2008 كریســتال 
لــە  بریتیــن  كــە  دەكات،  ئارگیومێنــت  جــۆری 
زیمنــی  و  دەرەكــی  و  ناوەكــی  ئارگیومێنتــی 
لــەو  بریتییــە  ناوەكــی  )شــاراوە(. ئارگیومێنتــی 
ئارگیومێنتــەی كار - كــردار كــە بكــەر لــە خــۆ 
ناگرێــت. لەوانەیــە ئــەو جــۆرە ئارگیومێنتــە لــە 
هەمــوو زمانێكــدا هەبێــت، زمانێكــی وەك زمانــی 
ئینگلیــزی بــێ بكــەر نابــێ، بــەاڵم زمانــی كوردی 
دەتوانێــت بكــەر و بــەركار لــە كار كۆبكاتــەوە، بكــەر 

وەك دەرنەكەوێــت،  فۆڕمێــك  وەك 
- هات. )ئەو هات.(

- بردی )ئەو نامەكەی برد.(
- كوشتی. )ئەو ژنەكەی كوشت.(

دووەم ئارگیومێنــت بریتییــە لــە ئارگیومێنتــی 
دەرەكــی؛ ئــەو ئارگیومێنتــەی كــردار، بكەریــش 

ئــەو  ل34(   ،2008 )كریســتال  دەگرێــت.  لەخــۆ 
تــێ  واتایــی  لێڵییەكــی  ئارگیومێنتــە  جــۆرە 
دەكەوێــت، بــەاڵم بــە خوێندنــەوەی كاتافۆریــك و 

)3( ئەنافۆرێــك 
و  نــاو  ئەگــەر  بــەاڵم  نامێنێــت،  لێڵییەكــەی 
ڕانــاو یــەك كــەس نەبــوون، ئــەوە نــاوەكان دەبنــە 
)پێیشــینت(، بــۆ نموونــە لــە ڕســتەی ئینگلیــزی:
George broke his leg.
بــۆ  نــاو و ڕانــاوی ڕســتەكە  ئەگــەر هــەردوو 
جــۆرج  ئــەوە  بگەڕێنــەوە،  جــودا  كەســی  دوو 
)ئێیجینــت(-ە، بــەاڵم ئەگــەر هــەردوو نــاو و ڕانــاو 
ــۆ یــەك كــەس؛ جــۆرج و ڕاناوەكــەی  ــن ب ئامــاژە ب

دەبــن! )پێیشــینت( 
لــە  بریتییــە  ئارگیومێنــت  جــۆری  ســێیەم 
ئارگیومێنتــی زیمنــی )شاراوە(.كریســتال 2008، 
بــە  ئارگیومێنتــە  جــۆرە  ئــەو  دەنووســێت:  ل34 
دەكرێــت،  لــێ  گوزارشــتی  ئاشــكرا  جۆرێكــی 
و  دەكرێــت  لــێ  گوزارشــتی  زواڵڵــی  بــە  یــان 
ئــەو  پەنهــان«.  »ئارگیومێنتــی  دەوترێــت  پێــی 
جــۆرە ئارگیومێنتــە لــە ڕســتەی بكــەر نادیــاردا 
دەردەكەوێــت، ئێیجینتــی ڕســتەی نادیــار، ئاماژەی 

وەك  ناكرێــت،  پــێ 
- ئازاد كوژرا.

ئەنجام
لــەو چەنــد الپەڕەیــەدا دەردەكەوێــت زاراوەی »كار 
- كردار - فرمان« پانتاییەكی فراوان لە ڕێزمانی 
كوردیــدا داگرێــت، بــە جۆرێــك دەكــرێ هــەر خــۆی 
بــە تەنیــا ڕســتەیەك بێــت، نــەك تەنیــا وشــەیەك. ئــەم 
دیاردەیــەش لــە كــەم زمانــدا هەیــە، بــۆ نموونــە لــە 
ئینگلیــزی و فەڕەنســی نییــە. لــە الیەكــی تــر هــەر 
كار، ئارگیومێنــت دروســت دەكات، ئارگیومێنتیــش 
لــە ڕستەســازی و واتاســازیدا تەنیــا لــە نــاو و ڕانــاو 
)جێنــاو(دا دەردەكەوێــت، نــەك ئاوەڵــكار و ئاوەڵنــاو.
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پەراوێزەکان:
١- خــوا یــار بــێ لــە ئاییندەیەكــی نزیكــدا قســە 
ــی  ــە فەلســەفە و دەق ــت ل لەســەر زاراوەی ئارگیومێن

ئەدەبیــدا دەكــەم. 
ڤێرژنــی  بەســتنەوە،  و  دەســەاڵت  تیــوری   -2
دوای  لــە  چۆمســكییە  ڕێزمانــی  پێشــكەوتووی 
ڤێرژنــی یەكــەم »پێكهاتــەی سێنتاكســی« و دووەم 
»تیــوری سێنتاكســی« ، تیــوری بەســتنەوە هــات، 
ــورەی  ــەو تی ــی چۆمســكی ئ ــەن الیەنگران ــە الی ــە ل ك
كۆتایی بە تیوری پرینســیپەكان پارامیتەرەكان ١98١ 
ناودێــر دەكــرا، ئــەم تیــورە ســێ ئاســتی سێنتاكســی 
لــە خۆدەگرێــت كــە بریتییــن لــە ١.فۆرمــی لۆجیكــی 
2. د-ســترەكچەر 3. ئێــس - ســترەكچەر ئــەو ســێیە 
پەیوەســت كــراون بــە یەكتــر لــە ڕێــگای یــەك یاســای 

ل34(. )كریســتال 2008،  گواســتنەوە 
ــاو بگەڕێتــەوە  ــە وەی ڕان ــك بریتییــە ل 3- ئەنافۆری
بــۆ نــاو، وەك ئــازاد حــەزی لــە چایــە، بــەاڵم ئــەو 
ئــازاد دەگەڕێتــەوە، هەروەهــا  بــۆ  ئــەو  نایخواتــەوە. 
دەبێــت.  ئــاوا  بەخێــرا  ئــەو  بكــە،  خــۆر  ســەیری 
)هۆرســێی 2002، ل9(، بــەاڵم كاتافۆریــك لــە ڕانــاو 
بــۆ نــاوە، وەك بەخێــرا ئــاوا دەبێــت، خــۆر. یــان ئــەو 

ئــازاد.  نەهــات، 
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