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HYRJE 
 

 

Një nga tiparet më të rëndësishme të ligjërimit të përditshëm apo tekstit në 

përgjithësi është konektiviteti i tij i brendshëm, i cili realizohet, ndër të tjera, nëpërmjet 

konektorëve. Ky punim shkencor përpiqet të rrokë përdorimin e konektorëve në tekstin 

argumentues dhe t’i përqasë ata në gjuhën shqipe dhe atë angleze. 

 

Përligjja e studimit, metodologjia studimore dhe korpuset gjuhësorë 

 

Ky punim përligjet për dy arsye. Qëllimi i parë dhe më i rëndësishëm lidhet me 

domosdoshmërinë e hulumtimit të konektorëve në planin global të tekstit. Në gjuhësinë 

shqipe, këto mjete lidhore janë studiuar përgjithësisht në planin lokal të tekstit, 

domethënë brenda periudhës dhe rrallë përtej saj. Brenda këtij plani konektorët janë 

trajtuar më tepër si mjete me tipare gramatikore dhe semantike, gjë që ka bërë që ata të 

mos shihen si njësi tekstuale me funksione dhe metafunksione të ndryshme në organizimin 

e tekstit.  

Gjithashtu, vëmendja më e madhe në këto studime i është kushtuar hiponimeve 

konektoriale të lidhëzave dhe hiponimet e tjera të llojeve të ndryshme, si ndajfoljet, foljet 

performative apo pjesëzat, të cilët ose janë studiuar më vete ose nuk janë trajtuar si mjete 

me funksion realizimin e konektivitetit midis pjesëve të tekstit dhe brenda tij. Kështu, këto 

zbrazëtira në studimet gjuhësore, përbëjnë edhe motivin e parë për studimin e 

konektorëve në tekst dhe veçanërisht, në tekstin argumentues. 

Për më tepër, meqenëse shumë nga ligjërimet e përditshme apo tekstet 

karakterizohen nga argumentime, në të cilat përdorimi i konektorëve shpesh është një 

domosdoshmëri për strukturimin e tyre, nevojitet hulumtimi i këtyre mjeteve në tekstin 

argumentues. Hulumtimi i konektorëve në tekstin argumentues në planin përqasës midis 

dy gjuhëve do të ndihmonte edhe më shumë në nxjerrjen e karakteristikave të tyre. 

Qëllimi i dytë është përcaktimi i qartë i natyrës dhe tipareve të konektorëve në 

përgjithësi. Kjo do të mundësonte hulumtimin e tyre në një spektër më të gjerë dhe më të 

shumëllojshëm në përdorimin e gjuhës. Tabloja e përgjithshme e konektorëve e sjellë në 

këtë punim do të ndihmojë sado pak në hulumtimet e mëtejshme dhe më të thelluara, jo 

thjesht në planin teorik apo empirik, por edhe në lloje të tjera të teksteve, qofshin këto me 

qëllim përqasjeje apo përshkruese. Ky synim gjithashtu ndihmon natyrën gjysmë zbatuese 

të këtij studimi. Besojmë se rezultatet e përftuara në këtë punim do të gjejnë një 

zbatueshmëri në dobi të shkencës së gjuhësisë. 

Ky studim gjithashtu gërsheton në mënyrë harmonike aspektin teorik të hulumtimit 

të konektorëve në planin tekstual me studimin empirik përqasës të konektorëve në tekstin 

argumentues në shqip dhe anglisht në krerët katër dhe pesë të punimit. Kjo ndërthurje 

përbën edhe bazën e metodologjisë kërkimore në këtë disertacion, e cila është 

mbështetur nga një literaturë shkencore e pasur dhe bashkëkohore. 

Në këtë punim janë lëvruar shembuj autentikë, të cilët përbëjnë dy korpuse 

gjuhësorë (një në shqip dhe një në anglisht), shumë të domosdoshëm për studimin 

përqasës të konektorëve. Për vetë natyrën e studimit, korpuset ngërthejnë një larmi 

tekstesh argumentues, të cilët janë të ndarë në nënkorpuse në varësi të llojit të tekstit 
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argumentues. Kështu, kemi nënkorpuset e tekstit argumentues në shqip (ose anglisht) në 

fushën ligjore, politike, diplomatike dhe  komerciale. 

 

Struktura e punimit 

 

Ky disertacion përbëhet nga pesë krerë. Tre krerët e parë trajtojnë përgjithësisht 

aspekte teorike të studimit të konektorëve si mjete që realizojnë konektivitetin brenda 

sistemit gjuhësor në  Gjuhësinë e Tekstit dhe veçanërisht në tekstin argumentues.  

Synimi i kreut të parë është të shtjellojë vendin e konektorëve në Gjuhësinë e 

Tekstit. Në dallim nga hulumtimet e derisotme në gjuhësinë shqipe, në këtë punim do të 

përpiqemi të hulumtojmë konektorët në prizmin e konektivitetit tekstual, i cili i studion 

këto mjete në planin e tekstit duke mos u ndalur vetëm në planin e fjalisë apo atë të 

periudhës, por duke hulumtuar përtej tyre. Pjesa hyrëse e këtij kreu bën një përshkrim të 

shkurtër të tekstit, gjuhësisë së tekstit dhe vendit të konektorëve në të si mjete 

organizative dhe konektoriale në planin e kohezionit dhe koherencës. 

Nënkreu I.1 bën një renditje të tipologjisë së konektorëve duke sjellë gjithë 

hiponimet e tyre. Lidhëzat bashkërenditëse dhe nënrenditëse, si hiponimet më të shpeshta 

të konektorëve,  janë shtjelluar gjerësisht në pjesën I.1.1. Ato janë parë në 

këndvështrimin e funksionit të tyre si mjete strukturore brenda periudhës dhe si mjete 

kohesive ndërmjet periudhave dhe brenda vetë tekstit. Gjithashtu, në këtë pjesë sillet edhe 

klasifikimi semantik që bënë fillimisht Hallidei dhe Hasani, për të vijuar më tej me 

klasifikimin e tyre si konektorë tekstuale semantikë (ose të jashtëm) dhe konektorë 

pragmatikë (ose të brendshëm). Pjesa në vijim I.1.1.1 bën një përqasje të lidhëzave 

bashkërenditëse dhe nënrenditëse në shqip dhe anglisht duke vënë në dukje 

barasvlershmërinë midis tyre. 

Ndajfoljet dhe shprehjet ndajfoljore do të trajtohen gjerësisht në pjesën I.1.2. Në 

gjuhësinë e tekstit ato shtjellohen në prizmin e konektivitetit që realizojnë brenda fjalisë 

apo periudhës si dhe ndërmjet tyre. Pra, këto njësi do të shihen si në planin lokal dhe atë 

global të tekstit dhe do të ndahen në ndajfolje lidhëze, të cilat mundësojnë lidhjen midis 

dy segmenteve të tekstit, kryesisht periudha, dhe ndajfolje komentuese, të cilat 

komentojnë apo përcjellin mesazhin apo pikëpamjen e lokutorit. Këto të fundit, 

gjithashtu, ndahen në ndajfolje komentuese të tipit propozicional dhe ndajfolje 

komentuese të tipit ligjërimor-funksional. Të parat përcjellin qëndrimin e folësit ndaj 

propozicionit në fjali, kurse të dytat kanë më tepër funksion ndërvetjak në ligjërim dhe 

janë më të orientuara drejt interlokutorit në përcjelljen e mesazhit propozicional. Pjesa 

në vijim përqas ndajfoljet dhe shprehjet ndajfoljore në shqip dhe anglisht. 

Pjesët I.1.3 dhe I.1.4 trajtojnë përkatësisht pjesëzat dhe pasthirrmat, dy njësi këto 

të cilat deri tani janë trajtuar ose si njësi gramatikore ose si njësi semantike. Në këtë 

punim të dyja këto njësi shihen në planin e tekstit, pra kalohet nga trajtimi ndërfrazor tek 

trajtimi transfrazor i tyre. Gjithashtu, aspektet pragmatike që këto njësi konektoriale 

shfaqin në tekst janë parë me vëmendje për faktin se ato janë parimisht dhe praktikisht 

njësi me metafunksion ndërvetjak, të cilat operojnë në sferën jashtëgjuhësore. Përqasja 

midis shqipes dhe anglishtes për këto hiponime të konektorëve bëhet në vijim të secilës 

pjesë.  

Foljet dhe shprehjet performative si dhe ato parentetike janë objekt studimi i 

pjesëve I.1.5 dhe I.1.6 në këtë krye. Ndër risitë e këtij trajtimi janë një sërë çështjesh 
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lidhur me këto hiponime konektoriale. Së pari, jemi përpjekur të trajtojmë çështje të 

përdorimit të tyre si konektorë, madje është parë me kujdes edhe përdorimi i tyre në një 

plan më të përgjithshëm, pra në përdorimin e përditshëm. Së dyti, është theksuar 

kontributi i tyre në ligjërim apo tekst, pra forca ilokucionare si alternativë e shumë 

lokucioneve që përdorim sot në shqip në vend të këtyre foljeve. Dhe së treti, janë trajtuar 

foljet parentetike, të cilat nuk janë studiuar mjaftueshëm në gjuhësinë shqipe. Këtu 

diskutohen në një farë mënyre edhe arsyet përse shqipja nuk lë shumë hapësira për 

përdorimin e tyre. Gjithashtu, në vijim të këtyre trajtimeve, ashtu si për të gjitha 

hiponimet konektoriale, bëhet barasvlershmëria ndërmjet këtyre foljeve apo shprehjeve 

në shqip dhe anglisht.  

Disa njësi të tjera që mund të kategorizohen si konektorë janë përmbledhur në 

pjesën I.1.7. Në to përfshihen ndërtime leksikore dhe gramatikore, të cilat ose nuk mund 

të futem tek asnjë hiponim i konektorëve ose janë diçka e ndërmjetme midis ndonjërit prej 

tyre. Gjithashtu, këtu shqyrtohen edhe klasa të mirëfillta të gramatikës tradicionale si 

foljet, mbiemrat apo thirrorët, por që gjithmonë shihen si pjesë funksionale në gjuhësinë 

e tekstit dhe shfaqin vlera konektoriale. 

Nënkreu I.2 ndalet shkurtimisht tek konceptet e deiksisit, si fenomen jashtëgjuhësor, 

dhe anaforës, si fenomen brendagjuhësor. Ato përshkruhen dhe analizohen veç e veç 

duke u ilustruar me shembuj dhe më pas përqasen duke nxjerrë në pah të përbashkëtat 

dhe dallimet. Pjesa e fundit e këtij nënkreu shtjellon natyrën deiktike dhe anaforike të 

konektorëve duke bëre ndarjen midis konektorëve deiktikë dhe konektorëve anaforikë. 

Nënkreu i fundit i këtij kreu rendit disa nga tiparet më të rëndësishme të 

konektorëve, të cilët u trajtuan në mënyrë të përmbledhur për secilin hiponim 

konektorial. Nuk pretendohet se lista e këtyre tipareve është e plotë, por gjithsesi besojmë 

se ajo shërben si “udhërrëfyes” kriteresh për të bërë klasifikimin e njësive gjuhësore si 

konektorë. 

Kreu i dytë i këtij punimi ka për synim të shtjellojë funksionet dhe metafunksionet e 

konektorëve në këndvështrimin e gjuhësisë së tekstit. Në të do të trajtohen aspekte të 

rëndësishme, të cilat lidhen drejtpërsëdrejti me konektivitetin tekstual si dhe me mjetet 

konektoriale, të cilat ndërveprojnë për ndërtimin e produktit tekst dhe interpretimin e tij. 

Gjithashtu preken shkurtimisht edhe vlerat pragmatike të konektorëve. 

Nënkreu II.1 sjell një tablo të përgjithshme të tre metafunksioneve gjuhësore në 

tekst: ideacional, ndërvetjak dhe tekstual. Ky nënkre vijon me një trajtim të hollësishëm 

të metafunksionalitetit të konektorëve në shërbim të konektivitetit logjik, ndërkëmbimeve 

midis interlokutorëve dhe organizimit të tekstit në përgjithësi. Pjesa e fundit e nënkreut 

merr në shqyrtim funksionin e konektorëve përgjatë akseve vertikale dhe horizontale në 

tekst. Kjo shihet në lidhje me marrëdhëniet që këta konektorë ndërtojnë në rrafshin 

paradigmatik dhe sintagmatik me njësitë e të njëjtit sistem konektorial, si dhe me njësitë 

në kontekstin rrethues. Metafunksionet e konektorëve në tekst si dhe funksionet e tyre 

përgjatë të dy akseve përbejnë dy aspekte të rëndësishme të sistemit të konektorëve në 

gjuhësinë e tekstit.     

Nënkreu II.2 rrok konektorët në dimensionet parataktike dhe hipotaktike të tekstit. 

Të dyja këto dimensione trajtohen në planin lokal të tij, pra në fjali dhe periudhë (si 

atome të tekstit). Dimensioni parataktik, në kuadrin e konektorëve, ngërthen 

konektivitetin logjiko-semantik të njësive leksikore në periudhë, të cilat ndërtojnë 

marrëdhënie ndërlidhjeje dhe bashkërenditjeje. Dimensioni hipotaktik, në këndvështrimin 
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e studimit të konektorëve, përfshin konektivitetin logjiko-semantik midis fjalive, të cilat 

kanë një vlerë varjeje dhe nënrenditjeje midis tyre dhe nga të cilat njëra është kryesore 

dhe tjetra e varur.  

Nënkreu II.3 merr në shqyrtim rolin e konektorëve në funksionet e ekspansionit dhe 

projeksionit. Ata shihen si njësi konektoriale, të cilat shtrijnë rrjedhën logjiko-semantike 

të një pjese të tekstit, pra, realizojnë funksionin e ekspansionit. Gjithashtu, konektorët 

ndihmojnë në realizimin e funksionit të projeksionit, pra  përfaqësimin e ligjërimit apo 

mendimit. Nënkrerët në vijim shqyrtojnë çështje më të detajuara në lidhje me këto dy 

funksione. Tek nënkreu II.4 dhe pjesët e tij trajtohen konektorët në ekspansion dhe 

përgjatë dimensioneve parataktike dhe hipotaktive në tre lloje të ndryshme: shtjelluese, 

zgjeruese dhe shtuese. Tek nënkreu II.5 trajtohen konektorët në funksionin e projeksionit 

të ideve apo koncepteve. Shembujt e shumtë të sjellë në shqip dhe anglisht ndihmojnë në 

ilustrimin e diskutimeve teorike në këto nënkrerë. 

Kështu, ky krye çon më tej shtjellimin e konektorëve të trajtuar në kreun e parë, 

veçanërisht në trajtimin e tyre si një sistem i mëvetësishëm (apo nënsistem i gjuhës), i cili 

ndërvepron me sistemet dhe aspektet e tjera gjuhësore dhe që shpesh përcakton natyrën e 

tyre, si për shembull, atë të dimensioneve parataktike dhe hipotaktike apo të funksioneve 

të ekspansionit dhe projeksionit brenda natyrës metafunksionale të gjuhës dhe tekstit.     

Kreu i tretë synon të paraqesë në mënyrë të përmbledhur tiparet më të spikatura të 

përdorimit të konektorëve në tekstin argumentues. Jemi rrekur të trajtojmë ato elemente 

dhe veçori të konektorëve, të cilat ose kanë lidhje të drejtpërdrejtë me tekstit 

argumentues, ose ndikojnë në procesin e argumentimit. Si fillim, është dhënë një tablo e 

shkurtër e rolit të konektorëve në silogjizmat kategorialë, enthimemën dhe modelin 

dialektik të tekstit argumentues.  

Nënkreu III.1 shtjellon bashkëlidhjen e konektorëve me format e argumentimit, të 

cilat përcaktojnë llojet e ndarjes së pikëpamjeve dhe qëndrimeve midis protagonistit dhe 

antagonistit. Këtu dallojmë funksionin e konektorëve në format e thjeshta të papërziera 

dhe të përziera si dhe ato shumëfishe të papërziera dhe të përziera, të cilat ilustrohen me 

shembujt përkatës.  

Roli i konektorëve në organizimi strukturor të argumentimit, i cili trajtohet në 

nënkreun III.2, zë një pjesë të rëndësishme në këtë krye pasi do të shërbejë për trajtimet 

përqasëse të konektorëve në pjesën e dytë të punimit. Këtu është bërë ilustrimi me 

shembuj dhe analiza të detajuara të rolit të konektorëve në strukturat e argumentimit të 

thjeshtë dhe atij të përbërë me nënndarjet e tij në argumentimin shumëfish, 

bashkërenditës dhe nënrenditës, si dhe jepet paraqitja e tyre skematike. Pjesa III.2.1 

merret me konektivitetin dhe konektorët, të cilët shihen si elemente që diktojnë strukturën 

e argumentimit. Kjo e fundit në vetvete mundëson dhe pasqyron qëndrimet dhe synimet e 

argumentuesit dhe kundërargumentuesit. Shembujt dhe analizat e tyre gjuhësore i vijnë 

në ndihmë diskutimeve të përfshira në këtë pjesë. Gjithashtu, rasti i përdorimit të 

konektorëve në  argumentimin e rremë ilustrohet këtu me anë të një analize të detajuar.  

Gjithashtu, në këtë krye janë trajtuar çështje të bashkëlidhjes së konektorëve me 

formën dhe natyrën e premisës dhe përfundimit, si dhe përfaqësimin dhe shfaqjen e tyre 

eksplicite dhe implicite në tekst. Roli dhe vlera e konektivitetit dhe konektorëve në këto 

përfaqësime dhe shfaqje theksohet dhe trajtohet mjaftueshëm në nënkreun III.3 

Konektorët në shfaqjen dhe përfaqësimin e eksplicitetit dhe implicitetit në argumentim.  
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Nënkreu III.4 diskuton shkurtimisht rolin e konektorëve në modelin e argumentimit 

dhe fazat të cilat përfshin ai. Shembulli i sjellë ilustron të katër fazat: të ballafaqimit, 

hapjes, argumentimit dhe përfundimi dhe peshën e konektorëve në to.  

Kreu i katërt dhe kreu i pestë merren me studimin empirik të përqasjes së 

konektorëve në lloje të ndryshme të tekstit argumentues
1
 në shqip dhe anglisht nëpërmjet 

analizave gjuhësorë. Përqasja është bërë në planin e vlerave dhe të dendurisë përdoruese 

të konektorëve në tekst.  

Kreu i katërt paraqet vëzhgimet dhe analizat në mënyrë të detajuar se si dhe pse 

konektorët përdoren në lloje të veçanta të tekstit argumentues në shqip dhe anglisht. 

Përgjithësisht, jemi përpjekur të analizojmë konektorët në këndvështrimin e tipareve të 

tyre më domethënëse konektoriale në gjuhësinë e tekstit. Këto veçori trajtohen tashmë në 

pjesën e parë të këtij punimi, pjesërisht nga aspekti i përgjithshëm teorik dhe pjesërisht 

nga vëzhgime empirike të përdorimit të tyre konkret në tekste argumentuese.  

Përqasja e përdorimit të konektorëve është bërë duke u bazuar në katër plane 

specifike. Në planin e parë, konektorët krahasohen në bazë të metafunksioneve 

ideacionale, ndërvetjake dhe tekstuale që shfaqin në tekstin argumentues si dhe përgjatë 

akseve vertikale dhe horizontale të tij. Konektiviteti tekstual që konektorët krijojnë është 

parë jo vetëm në pikëpamjen përqasëse, por edhe në përcjelljen e synimeve të lokutorit. 

Në planin e dytë, përqasja është bërë duke u bazuar në llojet  tyre, pra si konektorë 

semantikë apo si konektorë pragmatikë. Gjithashtu, përdorimi i këtyre konektorëve është 

parë edhe për vlerat anaforike apo deiktike që shfaqin në tekst. 

Në planin e tretë, jemi përqendruar në funksionet e ekspansionit dhe të projeksionit 

të konektorëve duke bërë përqasjet sipas rastit. Funksionet e konektorëve në dimensionet 

parataktike dhe hipotaktike (shtjelluese, zgjeruese dhe shtuese) janë shtjelluar me kujdes 

në këndvështrimin e studimit krahasues. 

Në planin e fundit, konektorët janë përqasur në organizimin e strukturës së 

brendshme të argumentimit në secilën gjuhë, si dhe në llojet e ndryshme të argumentimit: 

shumëfish, bashkërenditës dhe nënrenditës. 

Kreu i pestë dhe i fundit përqendrohet në analizën sasiore të konektorëve në secilën 

gjuhë, për të vijuar më tej me përqasjen sasiore si dhe vëzhgimet tona. Konektorët në 

këto analiza janë parë brenda sistemit konektorial që formojnë në gjuhë. Më konkretisht, 

jemi përqendruar në vlerën e dendurisë relative (VDR) të konektorëve në përgjithësi, si 

dhe, në raste kur janë vëzhguar të dhëna domethënëse, të hiponimeve konektoriale në 

veçanti. Gjithashtu, të dhëna të dobishme nga tekstet janë lëvruar në lidhje me 

metafunksionet e konektorëve, përkatësisht në planin ideacional (logjik), ndërvetjak dhe 

tekstual. Aspekte të tjera të funksioneve të ekspansionit dhe projeksionit të konektorëve 

përgjatë dimensioneve parataktike dhe hipotaktike përbëjnë dy rubrika përqasëse sasiore 

të pjesës së dytë të kreut të katërt. Këto të dhëna statistikore dhe sasiore vijnë në ndihmë 

të përqasjeve të përdorimit të konektorëve në kreun e katërt.  

Ky punimit vijon me përfundimet e arritura si dhe me disa sugjerime për hulumtime 

të mëtejshme. Bibliografia e literaturës dhe e shembujve të shfrytëzuar si dhe shtojcat, të 

cilat sjellin barasvlershmërinë e hiponimeve konektoriale në shqip dhe anglisht dhe 

modele tekstesh argumentues të përdorur për përqasjen e konektorëve, përmbyllin këtë 

punim.   

                                                 
1
 Në këtë pjesë do të përqasen nga pikëpamja përdoruese dhe sasiore konektorë në tekstet argumentues në 

shqip dhe anglisht në fushat ligjore, politike, diplomatike dhe komerciale.  
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KREU I PARË 

 

GJUHЁSIA E TEKSTIT DHE VENDI I KONEKTORЁVE NЁ TЁ 
 

 

Është tashmë i njohur fakti se studimet dhe analizat gjuhësore sa vijnë e 

përqendrohen më tepër në njësi më të mëdha se fraza. Arsyeja më kryesore për këtë 

“zhvendosje” në hulumtimet gjuhësore është ndoshta vetë natyra e përbërë e gjuhës me të 

cilën përballemi çdo ditë. Studimet gjuhësore të frazës natyrshëm kanë kaluar në planet 

ndërfrazore dhe transfrazore, të cilat mundesojnë hulumtimin e gjuhës në një spektër më 

të gjërë global të saj duke rrokur dukuri gjuhësore siç mund të jenë referencat kohore, 

proformat, progresioni tematik, organizimi logjik dhe kuptimor i tekstit, konektiviteti etj. 

Gjithashtu, përbërja e vetë gjuhës ka për tipar të rëndësishëm ndërlidhjen e organizuar të 

frazave në vijimësi të njëra tjetrës në një kontekst të dhënë. Në këtë kuadër, nevojiten 

analiza gjuhësore, të cilat përfshijnë faktorë transfrazorë dhe jashtëgjuhësorë në një njësi 

më të mëdha se fraza, pra në tekst. 

Në gjuhësinë botërore teksti është parë si njësi gjuhësore e vlefshme hulumtuese aty 

nga vitet 60’ dhe ka qenë objekt i studimeve të shumta gjatë gjithë kohës në shumë 

nëndisiplina të gjuhësisë, si sintaksë, stilistikë, semantikë, pragmatikë, ligjërim, 

komunikim etj. Edhe në gjuhësinë shqiptare janë bërë përpjekje për studimin e tekstit me 

qëllim vijimësinë e hulumtimeve shkencore mbarëbotërore dhe bashkëkohore. Disa 

botime që trajtojnë tekstin janë ato të studiuesve Dibra dhe Varfi
1
, Thomai

2
, Topalli

3
 etj. 

Madje edhe në rrangun e studimeve pasuniversitare ka pasur tema disertacioni të cilat 

janë marrë me tekstin në përgjithësi, tipologjinë e tij dhe veçoritë e tija gjuhësore si 

koherenca, anafora, argumentimi etj. Edhe ky punim modest synon t’i bashkohet 

hulumtimeve të tekstit në gjuhësinë shqiptare duke rrokur konektorët në tekstin 

argumentues.  

Dibra dhe Varfi
4
 vërejnë se teksti shfaqet në forma të shumëllojshme, si për 

shembull si një bashkëbisedim i thjeshtë, poezi, tregim, artikull, roman etj., të cilat 

domosdoshmërish kërkojnë analiza dhe metoda gjuhësore në kuadrin e Gjuhësisë së 

Tekstit. Teksti mund të jetë i shkruar apo i folur dhe mund të ndryshojë në gjatësi nga një 

fjalë e vetme në një roman shumëfaqësh dhe përbëhet nga një “strukturë heterogjene dhe 

hierarkike”
5
 me një organizim të caktuar sipas llojit të tij. Njësia bazë e tij është 

sekuenca, e cila “përmban një paketë frazash (makrofrazash), të cilat vetë janë të 

formuara nga një numër n fjalish.”
6
  

Megjithatë, në mënyrë që tërësia e sekuencave tekstuale të klasifikohet si një tekst, 

ajo duhet të përmbushë disa standarde apo kritere, të cilat së bashku përbëjnë 

tekstualitetin. Dy kritere të cilat përbëjnë bazat e tekstualitetit janë kohezioni dhe 

                                                 
1
 Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b). 

2
 Jani Thomai, Teksti dhe Gjuha (Tiranë: SHBLU, 1992). 

3
 Tefë Topalli, Gjuhësi teksti (Tiranë: Gjergj Fishta, 2011). 

4
 Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 4. 

5
 Po aty, fq. 30-31. 

6
 Po aty, fq. 31. 
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koherenca.
7
 Bogrondi

8
 pohon se kohezioni përfshin “konektivitetin sekuencor” në tekst, i 

cili mundësohet nga njësi gramatikore dhe semantike në një kontekst të dhënë. Këto njësi 

përfshijnë rimarrjen, paralelizmin, parafrazën, proformat, elipsin dhe konektorët. 

Koherenca përfshin njohuri, “konektiviteti konceptual” i të cilave ndërtohet dhe 

perceptohet brenda tekstit. Pra, koherenca ngërthen lidhje logjike, njohuri se si ngjarjet, 

veprimet etj. janë të organizuara si dhe vijimësinë e përvojës njerëzore.  

Kohezioni dhe koherenca janë dukuri tekstuale, të cilat ndërveprojnë njëkohësisht 

në realizimin dhe interpretimin e tekstit. Shumë nga njësitë e kohezionit realizojnë edhe 

koherencën, “sepse marrin pjesë në organizimin e tekstit dhe sigurojnë vazhdimësinë 

tekstuale.”
9
 Siç edhe u përmend më sipër, kohezioni është një nga tiparet e tekstit, i cili 

shërben për “të lidhur” sekuencat tekstuale. Ai gjithashtu ka një rol ndihmues për 

koherencën duke qartësuar ndërlidhjet midis sekuencave të tekstit dhe duke e lehtësuar 

interpretimin e tij në përgjithësi dhe në veçanti. Për shembull, tekstet Fitoi zgjedhjet, 

kështu që ka mbështetje nga votuesit. dhe Fitoi zgjedhjet, sepse ka mbështetje nga 

votuesit.  janë të dy kohezivë, por vetëm i dyti do të ishte koherent në një kontekst (tekst) 

në të cilin lokutori përqendrohet për të nxjerrë arsyet e fitimit të zgjedhjeve nga A-ja. Pra, 

në rastin e dy shembujve të sjellë, konektorët kështu që dhe sepse sigurojnë organizimin 

koheziv të tekstit, por vetëm konektori i dytë (sepse) do të mundësonte vazhdimësinë 

tekstuale duke sjellë qëndrueshmëri kuptimore në kontekstin e dhënë. 

Një nga njësitë më të rëndësishme në modelin e studimeve të Gjuhësisë së Tekstit 

janë konektorët. Ky fakt pasqyrohet edhe në dendësinë e lartë të përdorimit të tyre në 

tekstet e folura dhe të shkruara. Konektorët ndihmojnë në konektivitetin e brendshëm të 

tekstit midis sekuencave që e përbëjnë atë dhe ky duket të jetë edhe roli më i rëndësishëm 

i tyre. Por, megjithëse prania (apo përdorimi) i konektorëve në tekst nënkupton raporte 

kohezive midis së paku dy sekuencave të tekstit, ajo në vetvete nuk siguron përcjelljen e 

kuptimit semantik, pasi ai ndërtohet nga interlokutorët në tekst.
10

  

Ndërtimi dhe interpretimi i kuptimit të tekstit plotësohet nga raportet koherente 

midis sekuencave të tekstit ose nga konektiviteti konceptual i tij. Konektorët shërbejnë 

për të garantuar qëndrueshmërinë e kuptimit të tekstit në tërësinë e tij, sepse mundësojnë 

interpretimin e ndërlidhjes midis sekuencave të tekstit. Për shembull, përdorimi i 

konektorit kështu që në tekst e orienton interlokutorin drejt interpretimit të sekuencës që 

ky konektor sjell në tekst si një përfundim, i cili është domosdoshmërish i lidhur me një 

sekuencë nga e cila ky konektor paraprihet, pra nga një premisë. Në shembullin e dhënë 

më sipër Fitoi zgjedhjet, kështu që ka mbështetje nga votuesit. përfundimi ka mbështetje 

nga votuesit. interpretohet si i tillë, sepse mbështetet tek premisa Fitoi zgjedhjet, dhe që të 

dyja interpretohen në këtë mënyrë në raport me njëra-tjetrën (premisë-përfundim), sepse 

është përdorur konektori kështu që.  

                                                 
7
 Kritere të tjera që përfshihen në tekstualitet janë: qëllimi, pranueshmëria, karakteri informues, karakteri 

rrethanor dhe intertekstualiteti. 

Për më tepër rreth këtyre kritereve shih: 

Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 36-39. 
8
 Robert de Beaugrande, Text, Discourse and Process. 1980 

(http://www.beaugrande.com/TDPCHAPTERONE.htm) 
9
 Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 63. 

10
 Janë jo të pakta rastet kur përcjellja e një kuptimi k me një synim të caktuar mund të mos interpretohet 

drejt nga interlokutori. 
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Madje konektiviteti konceptual që realizon konektori kështu që del edhe më në pah 

po të kemi parasysh se premisa e nënkuptuar (Kush fiton zgjedhjet ka mbështetje nga 

votuesit.) përfshihet në tekst në mënyrë implicite me anë të tij dhe falë njohurive tona mbi 

botën dhe përvijimit të koncepteve në ndërlidhjen e elementeve tekstualë dhe 

metatekstualë. Prandaj edhe teksti Humbi zgjedhjet, kështu që ka mbështetje nga votuesit., 

në kushte normale, nuk do të klasifikohej si koherent. 

Më sipër përmendëm faktin se konektorët ndihmojnë në ndërtimin e dy aspekteve të 

tekstualitetit, në atë të kohezionit dhe në atë të koherencës nëpërmjet konektivitetit që 

realizojnë në tekst. Gjithashtu i kushtuam rëndësi faktit se ndërtimi dhe interpretimi i 

tekstit përcaktohet prej tyre, shpesh nëpërmjet përdorimit të konektorëve. Pra, folëm për 

tekstin si në planin monologjik, po ashtu edhe në atë dialogjik. Për rrjedhojë, përfshimë 

në diskutim edhe aspekte pragmatike të përdorimit të konektorëve, po të gjykojmë nga 

roli i tyre në interpretimin e kuptimit të tekstit. Siç edhe do të vërehet në diskutimet tona 

në vijim të këtij punimi, konektorët kanë një rol të veçantë në gjuhësinë e tekstit pasi ata 

realizojnë ndërlidhjen logjike midis pjesëve të tij, interpretimin e tekstit mbështetur në 

tipare tekstuale, por edhe nxjerrjen e kuptimit nga faktorë jashtëgjuhësorë. “Kështu që, 

analiza e plotë e kuptimit të një teksti do të saktësonte kuptimet propozicionale të 

shfaqura në lidhjet kohesive së bashku me konkludimet të cilat vijnë nëpërmjet zbatimit 

të parimeve kontekstuale dhe pragmatike.”
11

  

Vlerat dhe rolet e konektorëve në organizimin, ndërtimin dhe interpretimin e tekstit 

motivojnë edhe studimin e tyre në plane të ndryshme. Në kuadrin e hulumtimeve 

gjuhësore janë bërë përpjekje nga gjuhëtarët shqiptarë për të trajtuar edhe konektorët, 

ndonëse mund të thuhet se botimet në lidhje me ta kanë qenë të pakta. Ndoshta punimi i 

vetëm që trajton nocionin e konektorëve parë në këndvështrim e gjuhësisë bashkëkohore 

është Gjuhësi Teksti nga Dibra dhe Varfi
12

. Në të autorët vënë në dukje të metat dhe 

boshllëqet e trajtimit të këtyre mjeteve lidhëse në kuadrin e gjuhësisë tradicionale tek ne, 

si dhe bëjnë një trajtim konciz të nocionit dhe natyrës së konektorëve duke i parë ato në 

kuadrin e funksionimit në rrafshin e tekstit. Ata gjithashtu theksojnë nevojën e 

hulumtimit të këtyre mjeteve konektoriale në kuadrin e gjuhësisë së tekstit, pra duke 

marrë në konsideratë jo vetëm rolin dhe funksionin e tyre në “planin ndërfrazor (plan i 

cili është mbuluar deri tani nga lidhëzat)”, por edhe “në planin transfrazor tekstual (i cili 

përfshin edhe të parin).”
13

 Një punim tjetër i cili merr në shqyrtim shkurtimisht 

konektorët është ai i doktorantes Mantho
14

. Ky punim është më i përqendruar në kuadrin 

e përshkrimit të organizimit të tekstit argumentues në gjuhën shqipe dhe nuk ofron një 

trajtim të plotë të konektorëve.  

 Në literaturën shkencore botërore botimet janë të shumta në lidhje me konektorët.  

Megjithatë, edhe këtu vërehet një e metë. Studiues të ndryshëm përqendrohen në 

konektorë të veçantë (ose më mirë, në hiponime konektoriale të veçanta) dhe aspekte 

specifike të tyre. Për shembull, Hallidei dhe Hasani
15

 përqendrohen më tepër tek lidhëzat 

                                                 
11

 Deborah Schiffrin, Discourse Markers (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), fq. 11. 
12

 Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 88-94. 
13

 Po aty, fq. 91. 
14

 Edlira Mantho, “Teksti Argumentues në Gjuhën Shqipe dhe Organizimi i Tij”, disertacion për marrjen e 

gradës shkencore “Doktor”. Departamenti i Gjuhës Shqipe, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, 

Universiteti i Tiranës (2010), fq. 85-89. 
15

 Michael A.K. Halliday dhe R. Hasan, Cohesion in English (London: Longman, 1976), 226 – 273. 
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dhe ndajfoljet, Van Dijku
16

 po ashtu, Shifrini
17

 trajton më me përparësi shënjuesit 

ligjërimorë, Fraseri
18

 ka punuar më tepër me shënjuesit pragmatikë, Ajmeri
19

 dhe 

Fisheri
20

 me pjesëzat, Austini
21

 me foljet performative, Urmsoni
22

 me foljet parentetike 

kurse Van Emereni, Grutendorsti dhe Henkemansi
23

 me shënjuesit argumentues. Pa 

dashur të zgjatemi më tepër, dëshirojmë të theksojmë faktin se jo gjithmonë ka pasur një 

mendje për terminologjinë e këtyre konektorëve
24

 midis studiuesve që përmendëm, por 

edhe të tjerëve. Për më tepër, disa konektorë mund të trajtohen si pjesë e dy hiponimeve 

konektoriale (p.sh. well në anglisht, dikush e klasifikon si pjesëz dhe të tjerë si shënjues 

ligjërimor). Në këtë punim konektorët do të trajtohen më gjerësisht. Ata do të shihen si 

një klasë, e cila përfshin disa pjesë të ligjëratës, apo shprehje, lokucione dhe ndërtime të 

tjera që shfaqin disa tipare specifike të përbashkëta.    

 

 

I. 1 Tipologjia e konektorëve 

 

 Konektorët përbëjnë një klasë të hapur, në të cilën bëjnë pjesë forma apo klasa 

gramatikore, njësi leksikore ose ndërtime të tjera gjuhësore, për të cilat do të ishte 

pothuajse e pamundur të sillej një listë e plotë. Më poshtë është një listë e këtyre klasave 

(hiponimeve), të cilat luajnë rolin e konektorëve (hipernimeve) në planin e ndërtimit dhe 

interpretimit të tekstit. 

 

1. Lidhëza (bashkërenditëse dhe nënrenditëse) 

2. Ndajfolje ose shprehje ndajfoljore 

3. Pjesëza 

4. Pasthirrma 

5. Folje ose shprehje performative 

6. Folje ose shprehje parentetike 

7. Njësi të tjera konektoriale si numërorë, ndërtime leksikore ose gramatikore, 

thirrorë etj. 
25

  

 

Në vijim të këtij nënkreu do të përpiqemi të përshkruajmë tiparet më të veçanta të 

secilës klasë të konektorëve, për t’i ilustruar më tej me shembuj në shqip dhe në anglisht. 

                                                 
16

Teun A Van Dijk, “Pragmatic Connectives.” Journal of Pragmatics 3 (1979):  447:456. 
17

 Deborah Schiffrin, Discourse Markers (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 
18

 Bruce Fraser. “What are Discourse Markers?” Journal of Pragmatics 31 (1999): 931:952. 
19

 Karin Aijmer, English Discourse Particles (Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 2002). 
20

 Kerstin Fischer ed., Approaches to Discourse Particles. (Amsterdam: Elsevier Ltd., 2006). 
21

 John Austin. J. O. Urmson dhe Marina Sbisa, eds., How to Do Things with Words (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1975b). 
22

 James O. Urmson, “Parenthetical Verbs” në Essays in Conceptual Analysis. ed. Antony Flew, (London: 

Macmillan & Co Ltd., 1956). 
23

 Frans H. Van Eemeren, Peter Houtlosser, dhe A. Francisca Snoeck Henkemans, Argumentative 

Indicators in Discourse: a Pragma-Dialectical Study (AA Dordrecht: Springer, 2007). 
24

 Termi konektorë këtu po përdoret për t’iu referuar secilës nga klasat e sipërpërmendura (lidhëza, 

ndajfolje, pjesëza etj.), pra përdoret si një hipernim i tyre. 
25

 Renditja shpreh deri në një farë mase rëndësinë si dhe shpeshtësinë e secilës klasë. Gjithsesi, pesha e tyre 

është relative në bazë të faktorëve të ndryshëm gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë, përdorimit, synimeve të 

lokutorit etj. 
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Krerët në vijim do të trajtojnë gjithashtu edhe ato tipare të përbashkëta të gjithë këtyre 

klasave, të cilat i kategorizojmë si konektorë. 

 

I. 1. 1 Lidhëza (bashkërenditëse dhe nënrenditëse) 

 

 Lidhëzat janë pa dyshim klasa më e shpeshtë e konektorëve. Në gramatikën 

tradicionale, lidhëza konsiderohen si “pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që lidh dy 

gjymtyrë fjalie ose dy fjali dhe shpreh marrëdhënie të ndryshme sintaksore midis tyre.”
26

 

Në shembullin (1) lidhëzat dhe lidhin, në rastin e parë dy gjymtyrët e fjalisë “gjinitë e 

ligjërimit” dhe “gjinitë letrare” kurse në rastin e dytë dy fjalët “parësore” dhe 

“dytësore”, duke ndërtuar në të dyja rastet lidhje strukturore midis gjymtyrëve në fjalë.
27

  

 

(1) Duke u nisur nga hipoteza e Bakhtinit mbi “gjinitë e ligjërimit” dhe “gjinitë 

letrare”, të ndara ato në “parësore” dhe “dytesore”, ... , J.M. Adam 

parashtron tezën mbi organizimin sekuencor të tekstit.
2829

 

 

Në shembullin (2) lidhëza dhe ndërton marrëdhënie strukturore bashkërenditjeje (apo 

barazie) ndërmjet fjalive “ku alternohen tipa të ndryshme” dhe “ku spikat sekuenca 

dominante.” 

 

(2)    Çka mbizotëron është struktura heterogjene ku alternohen tipa të ndryshëm 

dhe ku spikat sekuenca dominante.
30

 

 

Në shembullin (3) lidhëza përderisa ndërton marrëdhënie strukturore shkakore dhe 

nënrenditëse (apo varësie) ndërmjet fjalisë kryesore “mjetet lidhëse fitojnë cilësi të reja të 

pahasura dhe të pastudiuara më parë” dhe fjalisë se varur “analiza e tyre nuk shkonte 

përtej periudhës.” 

 

(3)  Pra, duke u nisur nga interpretimet e mësipërme, në këndvështrimin e 

Gjuhësisë së Tekstit, mjetet lidhëse fitojnë cilësi të reja të pahasura dhe të 

pastudiuara më parë, përderisa analiza e tyre nuk shkonte përtej periudhës.
31

 

 

Në këndvështrimin e gramatikës së tekstit, Hallidei dhe Hasani
32

 i trajtojnë lidhëzat në 

planin e kohezionit të tekstit, duke u përqendruar më shumë në tiparet që ato shfaqin 

përtej periudhës. Për ta, koncepti i kohezionit është thelbësor në studimin e lidhëzave:   

 

“Koncepti i kohezionit është semantik; ai i referohet lidhjeve kuptimore të 

cilat ekzistojnë në tekst ...  . Kemi kohezion atëherë kur interpretimi i 

                                                 
26

 Fatmir Agalliu et al., Gramatika e Gjuhës Shqipe I Morfologjia (Tiranë: Akademia e Shkencave e 

Republikës së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995), fq. 397. 
27

 Trajtimi i rasteve kur lidhëzat lidhin dy gjymtyrë të një fjalie (për shembull dy emra) janë jashtë qëllimit 

të këtij punimi. 
28

 Marrë nga Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 96. 
29

 Në të gjithë shembujt ilustrues të këtij punimi konektorët do të jepen me shkronja të pjerrëta. 
30

 Marrë nga Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 97. 
31

 Po aty, fq. 91. 
32

 Michael A.K. Halliday dhe R. Hasan, Cohesion in English (London: Longman, 1976), fq. 226 – 273. 
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ndonjë elementi në ligjërim është i varur nga ai i një tjetri. Një element 

presupozon tjetrin, në kuptimin që nuk mund të dekodifikohet në mënyrë të 

qartë, në qoftë se nuk i drejtohemi elementit tjetër. Kur ngjet kjo, atëherë 

kemi lidhje kohesive dhe dy elementet, presupozuesi dhe i presupozuari, 

janë kështu të integruar në tekst.”
33

 

 

Mirëpo, lidhëzat duhen trajtuar gjithashtu edhe si njësi të cilat realizojnë koherencën në 

tekst. Dibra dhe Varfi
34

 pohojnë se koherenca shprehet me aspekte semantike dhe njohin 

praninë e koherencës semantike në tekst, “e cila ka të bëjë me leksikun, me kuptimet e 

fjalëve të pranishme në tekst dhe realizon vazhdimësinë kuptimore të tekstit.”
35

 Në këtë 

kuadër lidhezat ndihmojnë jo vetëm në lidhjen kuptimore të njësive gjuhësore por edhe 

në përvijimin kuptimor pergjatë tekstit. 

 Pra, lidhëzat konsiderohen shpesh si mjete lidhëse midis dy njësive të tekstit, të dy 

fjalive apo dy periudhave, dhe përcaktuese në interpretimin logjiko-semantik të njësive të 

tjera. Në shembullin (4) lidhëza prandaj mundëson lidhjen kohesive dhe koherente të dy 

periudhave: asaj paraprijëse dhe asaj që ajo e sjell si përfundim si dhe bën interpretimin e 

drejtë të gjithë pasazhit. Në shembullin (5) lidhëza but në anglisht kryen të njëjtin 

funksion duke strukturuar pasazhin dhe duke ndihmuar në përvijimin logjiko-semantik të 

mendimit. Siç mund të vihet re, në të dy shembujt, fjalitë apo periudhat që ndjekin në 

vijimësi njëra-tjetrën nuk shfaqin konektivitet me ndonjë mjet tjetër, përveç se me 

lidhëzat prandaj dhe but. 

 

(4)  Ashtu si van Dijk, edhe Halliday / Hasan, problemin e konektorëve e 

trajtojnë duke marrë si kriter vetëm aspektin semantik të tyre. Prandaj dhe 

një nga mangësitë e studimeve të tyre është marrja në konsiderate e vetëm 

një kriteri, atij semantik.
36

 

 

(5)   Linguists tend to spend far less time these days discussing the nature of 

sentence. But this is not because there is now some generally accepted 

criterion, or set of criteria, in terms of which it can be decided what and 

what is not a sentence.
37

 

 

Hallidei dhe Hasan
38

 dalluan fillimisht katër lloje lidhëzash (me disa nënndarje 

kuptimore), të cilat i klasifikuan si më poshtë: 

 

Lidhëza këpujore, të cilat mundësojnë lidhjen strukturore midis fjalive në periudhë (lidhje 

bashkërenditëse apo lidhje parataktike)
39

 ose lidhje kohesive midis periudhave apo 

brenda tyre në tekst. 

Shembuj lidhëzash këpujore në shqip: edhe, dhe, as, si edhe etj. 

                                                 
33

 Po aty, fq. 4. 
34

 Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 64. 
35

 Po aty. 
36

 Marrë nga Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 90. 
37

 Marrë nga John Lyons. Semantics 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), fq. 629. 
38

 Michael A.K. Halliday and R. Hasan, Cohesion in English (London: Longman, 1976), fq. 238. 
39

 Për lidhjet (dimensionet) parataktike dhe hipotaktike do të flasim më gjatë në nënkreun II.2 Dimensionet 

parataktike dhe hipotaktike. 
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Shembuj lidhëzash këpujore në anglisht: and, and also, nor etj.  

 

Lidhëza kundërshtuese, të cilat kundërvënë përmbajtjen e fjalisë apo periudhës 

paraprijëse me atë vijuese në mbështetje të situatës ligjërimore dhe procesit komunikativ. 

Shembuj lidhëzash kundërshtuese në shqip: megjithatë, por, vetëm, veçse etj. 

Shembuj lidhëzash kundërshtuese në anglisht: though, but, only, except etj.  

 

Lidhëza shkakore, të cilat shprehin lidhje shkaku nënrenditëse apo hipotaktike për të 

formuar një zinxhir kohesiv midis fjalive ose periudhave në tekst. Këto lloje lidhëzash 

janë tipike për të ndërlidhur premisën dhe përfundimin në tekstin argumentues. 

Shembuj lidhëzash shkakore në shqip: ngaqë, sepse,pasi, mbasi   etj. 

Shembuj lidhëzash shkakore në anglisht: so, because, since, etj.  

 

Lidhëza kohore, të cilat shërbejnë për të shprehur lidhje kohore nënrenditëse apo 

hipotaktike ndërmjet fjalive apo periudhave që ndjekin njëra-tjetrën në vijimësi.  

Shembuj lidhëzash kohore në shqip: kur, pasi, para se, ndërsa etj. 

Shembuj lidhëzash kohore në anglisht: when, after, before,while etj.  

 

Gjithashtu studiuesit dallojnë këtu dy lloj lidhjesh të tipik kohesiv, të cilat kanë të 

bëjnë me “përbërësit funksional themelorë të organizimit të gjuhës”
40

; funksionin 

ideacional
41

 dhe ndërvetjak
42

. Funksioni ideacional (logjik) mundëson lidhjen midis 

kuptimeve që shënojnë një fakt apo situatë të botës reale. Në shembullin (6) përbërësi dhe 

në të njëjtën kohë lidhëza dhe mundëson lidhjet midis dy propozicioneve
43

; “Procesi 

zgjedhor i Partisë Socialiste zyrtarisht ka nisur më 2 korrik” dhe “duhet të përmbyllet më 

5 nëntor me kongresin”, të cilat shfaqen si fakte apo situata reale të jashtme. Prandaj edhe 

lidhëzat e këtij funksioni quhen lidhëza të jashtme (ose konektorë të jashtëm). 

 

(6) Procesi zgjedhor i Partisë Socialiste zyrtarisht ka nisur më 2 korrik dhe       

duhet të përmbyllet më 5 nëntor me kongresin.
44

 

 

                                                 
40

 Michael A.K. Halliday dhe R. Hasan, Cohesion in English (London: Longman, 1976), fq. 240. 
41

 Në pamundësi për ta shqipërurar këtë term, ai është përdorur në anglisht “ideational”. Ky term perfshin 

dy nënfunksione: atë eksperiencial dhe atë logjik, për te cilët do të flasim më shumë në kreun II. 1 

Metafunksionaliteti në tekst. Kështu që, termi logjik nuk mund ta zëvendësojë plotësisht. 
42

 Hallidei në punimin e mëvonshëm An Introduction to Functional Grammar përdor termin 

metafunksionalitete gjuhësore, të cilat do të rroken në nënkreun II.1 Metafunksionaliteti në tekst. 
43

 Termi propozicion përdoret shpesh në këtë punim, dhe i referohet këtu përmbajtjes së fjalisë. 

Propozicioni shprehet nëpërmjet fjalisë dhe përfshihet në pohim. Perdorimi i këtij termi në vend të termave 

fjali dhe pohim shmang çështje të barasvlershmërisë dhe dykuptimshmërisë gjuhësore. Dy fjali të ndryshme 

në të njëjtën gjuhë apo në dy gjuhë të ndryshme mund të kenë të njëjtin propozicion. Për shembull, fjalitë 

në shqip Ky është një hulumtim për konektorët. dhe Ky është një studim për konektorët. kanë të njëjtin 

propozicion edhe pse janë fjali të ndryshme. Po ashtu, edhe dy fjali në dy gjuhë të ndryshme mund të kenë 

të njëjtin propozicion si për shembull, Debora është e bardhë. dhe Snow is white. Nga ana tjetër, një pohim 

si Flet mirë anglisht. i pohuar me dy intonacione të ndryshme mund të ketë dy kuptime të ndryshme (një të 

mirëfilltë gjuhësor dhe një ironik) por të njëjtin propozicion. Propozicioni ka të bëjë gjithashtu me faktin se 

fjalitë apo pohimet janë të vërteta apo të rreme. Nëse Unë jam Artani. thuhet nga dy persona të ndryshëm të 

quajtur Artan dhe Arben, atëherë propozicioni i kësaj fjalie nuk mund të barazohet me kuptimin e saj.  
44

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 04.09.2011. Artikulli me titull Kalendari zgjedhor socialist, deri më 5 

nëntor. 
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Kurse funksioni ndërvetjak mundëson lidhjen midis kuptimeve që shfaqin qëndrimin, 

gjykimin etj. të folësit në lidhje me situatën e dhënë. Në shembullin (7) përbërësi dhe në 

të njëjtën kohë lidhëza Dhe mundëson konektivitetin kohesiv midis dy periudhave, duke 

lidhur situatën e dhënë në periudhën e parë dhe qëndrimin e lokutorit të “brendshëm” për 

të. Prandaj edhe lidhëzat e këtij funksioni quhen lidhëza të brendshme (ose konektorë të 

brendshëm).  

 

(7) Delegimi i menaxhimit të procesit një trupe elektorale asnjanëse, do të jetë 

hapi i parë, por i sigurt i një emancipimi që zhvillon. Dhe për këtë nuk ka 

çmim, sado qoftë kostoja.
45

 

 

Një dallim i ngjashëm bëhet edhe nga Fraseri
46

, i cili e ndan kuptimin e fjalisë, në 

atë të përmbajtjes (apo propozicionit) dhe kuptimi pragmatik. Propozicioni i fjalisë 

shënon një fakt apo një situatë të botës reale. Pra, propozicioni flet për çfarë është realisht 

fjalia. Lidhja midis dy a më shumë propozicioneve, qoftë brenda fjalisë, apo jashtë saj, 

shënohet nëpërmjet konektorëve semantikë (apo të jashtëm). Kuptimi pragmatik, në 

dallim nga propozicioni, shënon mesazhe të ndryshme, të cilat folësi ka për qëllim t’i 

përcjellë nëpërmjet komunikimit dhe që nuk janë pjesë e propozicionit të fjalisë. Kjo 

mundësohet shpesh nga konektorët pragmatikë, të cilët shënojnë qëllimet komunikative të 

folësit dhe i lidhin ato me realitetin. 

Edhe studiuesi Van Dijk
47

 i qëndron ndarjes së konektorëve semantikë, të cilët 

shprehin lidhje midis fakteve reale, dhe konektorëve pragmatikë, të cilët, për të, shprehin 

lidhje midis akteve të ligjërimit. Por, studiuesi gjithashtu nënvizon faktin se disa njësi 

shfaqen herë në fushën semantike, herë në fushën pragmatike, siç ishte rasti i lidhëzës 

dhe në shembujt (6) dhe (7) më sipër. Megjithëse ka edhe ndonjë studiues, siç është 

Hanseni
48

, i cili flet për polisemi të këtyre njësive, pra, me përdorime semantike ose 

pragmatike, por gjithsesi nuk anashkalon dallimin midis tyre në raste të nevojshme kur 

duhet të bëhen analiza të veçanta. 

Shtojca A përmban një tabelë të pasur me lidhëza në gjuhën shqipe dhe 

ekuivalentet e tyre në anglisht.
49

 Tabela përfshin lidhëzat më të hasura në të dyja gjuhët, 

bën përqasjen e tyre si dhe i klasifikon ato në lidhëza bashkërenditëse dhe nënrenditëse 

mbështetur edhe në përdorimet dhe funksionet e tyre në tekst. 

 

 

                                                 
45

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 13.01.2008. Artikulli me titull Dita evropiane e zgjedhjeve. nga Panajot 

Soko. 
46

 Bruce Fraser. “What are Discourse Markers?” Journal of Pragmatics 31 (1999): 931:952. 
47

 Teun A Van Dijk, “Pragmatic Connectives.” Journal of Pragmatics 3 (1979):  447:456. 
48

 Maj-Britt Mosegaard Hansen, The Function of Discourse Particles (Amsterdam: John Benjamins Co., 

1998), fq. 56. 
49

 Për përpilimin e tabelës është shfrytëzuar literatura e mëposhtme: 

Albanian Explanatory Dictionary. (http://www.gjuha-shqipe.com) 

Sylvia Chalker. English Guides 9: Linking Words (London: Harper Collins Publishers, 1998b), fq. 1 - 47 

Fatmir Agalliu et al., Gramatika e Gjuhës Shqipe I Morfologjia (Tiranë: Akademia e Shkencave e 

Republikës së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995), fq. 397 - 410. 

Michael A.K. Halliday dhe R. Hasan, Cohesion in English (London: Longman, 1976), fq. 242 - 243. 

Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 598 – 600. 

http://www.gjuha-shqipe.com/
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I. 1. 1. 1 Barasvlershmëria midis lidhëzave në shqip dhe anglisht 

 

 Mbështetur në përpilimin e shtojcës A, shfrytëzimin e literaturës dhe ndjekjen e 

shembujve të mirëfilltë në dispozicion, jemi përpjekur të bëjmë një përqasje të 

përgjithshme për sa i përket barasvlershmërisë semantike të lidhëzave në shqip dhe 

anglisht. Megjithatë, dëshirojmë të theksojmë faktin që në këtë pjesë, si dhe në pjesët e 

tjera që vijojnë, në përqasjen e njësive lidhëse, bëhen vlerësime, të cilat do të ndihmojnë 

analizat e detajuara të konektorëve në tekstin argumentues në të dyja gjuhët, që është 

edhe synimi parësor në këtë punim. 

 Lidhëzat bashkërenditëse në shqip dhe anglisht kanë një shpërndarje relativisht të 

dendur në tekst, megjithëse jo dhe aq sa lidhëzat nënrenditëse. Megjithatë, tre nga këto 

lidhëza në secilën gjuhë, përkatësisht and, but dhe or në anglisht dhe edhe (dhe, e), por 

(po, mirëpo), ose (apo, a) në shqip janë nga njësitë leksikore më të shpeshta dhe më të 

përdorura. Vihet re se shqipja ka edhe lidhëza alternative për edhe, por dhe ose (shih në 

kllapa më sipër), megjithëse edhe pse nuk janë gjithmonë sinonimike midis tyre. E njëjta 

dukuri vërehet edhe për lidhëzën kundërshtuese only në anglisht, e cila ka katër 

ekuivalente në shqip: veç, veçqë, veçse, vetëm.
50

 Në fakt, edhe anglishtja sjell një larmi 

sinonimesh për dy nga këto lidhëza. Për shembull, and është deri diku sinonimike me 

furthermore, in addition to apo moreover, dhe but me however, nevertheless, apo further, 

mirëpo, të gjitha këto sinonime janë ndajfolje, dhe jo lidhëza, me një funksion të qartë 

dhe të prerë që shkon përtej periudhës, pra në planin transfrazor dhe jo ndërfrazor të 

organizimit tekstual.  

 Diçka tjetër që vërehet në përqasjen e këtyre lidhëzave bashkërenditëse është se në 

shqip ka disa lidhëza që ndërtojnë marrëdhënie kundërshtuese, si për shembull ndërsa, 

teksa, kurse dhe disa të tjera të llojit përmbyllës, si për shembull andaj, ndaj, pa, prandaj 

të cilat nuk gjejnë të barasvlershme në anglisht. Të paktën, jo si lidhëza bashkërenditëse. 

Grupi i parë gjen të barasvlershme lidhëzat nënrenditëse kohore ose lejore while ose 

whereas në anglisht dhe grupi i dytë ka të barasvlershme ndajfolje si therefore, thus apo 

so. Megjithëse, duhet shtuar se lidhëzat në grupin e dytë përdoren edhe si ndajfolje.  

Lidhëzat nënrenditëse ftilluese janë të pakta në të dyja gjuhet. Në shqip kemi se, 

që, në dhe nëse, kurse në anglisht that, if dhe whether. Funksioni i tyre kryesor është të 

ndërtojnë marrëdhënie sintaksore varësie midis dy fjalive brenda një periudhe dhe kanë 

shumë pak, për te mos thënë aspak, vlera kuptimore. Në dhe nëse, si dhe të 

barasvlershmet e tyre në anglisht if dhe whether përdoren për të lidhur një pyetje të 

zhdrejtë me pjesën kryesore të periudhës. Në këtë grup ndodhen edhe dy nga lidhëzat më 

të hasura në të dyja gjuhët, që dhe that. 

 Ashtu si në shqip, edhe në anglisht lidhëzat nënrenditëse vendore janë të pakta. 

Më të rëndësishmet janë ku, tek dhe nga në shqip, të cilave u përgjigjet where në anglisht, 

si dhe kudo (që), ngado (që) dhe tekdo (që), e barasvlershmja e të cilave është wherever 

në anglisht. Funksioni i tyre kryesor është që të ndërtojnë marrëdhënie logjike 

konektoriale nëpërmjet dy fjalive në një periudhë. Në gjykimin tonë, nuk ka ndonjë 

dallim domethënës ndërmjet tyre në të dyja gjuhët. 

                                                 
50

 Arsyet për këto lidhëza alternative mund të jenë të shumta. Në gjykojmë se mund të jetë për shkak të 

evoluimit të shqipes në dekada, po të gjykojmë nga ngjashmëria e tyre fonologjike dhe ortografike. Por për 

këtë do të duhej pa dyshim një studim diakronik.  
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Si shqipja, ashtu edhe anglishtja janë të pasura me lidhëzat nënrenditëse kohore. 

Kjo për mendimin tonë është për shkak se ka një dinamizëm në përshkrimin e ngjarjeve 

në boshtin kohor duke përfshirë të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Ndoshta shqipja 

ka një numër më të madh lokucionesh lidhëzore sesa anglishtja, si për shembull sa herë 

që, që kur, sapo që, para se etj., në të cilat ka normalisht një fjalë lidhëze si që, se, kur 

etj. Në anglisht, përgjithësisht,
51

 kuptimi apo funksioni i këtyre fjalëve lidhëse përfshihet 

në vetë lidhëzën. Në shembullin (8), përemri sa, emri herë dhe lidhëza që janë të 

përfshira tek whenever. 

 

(8) Pupils need to proceed independently whenever possible, individually or 

within a committee.
52

 
 

Nga shqipja në anglisht dhe anasjelltas pothuajse të gjitha lidhëzat nënrenditëse 

kohore janë të barasvlershme si për nga funksioni edhe për nga kuptimi. Një përjashtim 

janë lidhëzat dyshe në anglisht no sooner … than, hardly … when, hardly … before, të 

cilat duhen perifrazuar (së bashku me fjalinë) në shqip për të nxjerrë kuptimin e tyre të 

plotë. 

Lidhëzat nënrenditëse shkakore janë të larmishme me një shtrirje semantike sa të 

gjerë, po aq edhe specifike. Përveç lidhëzave të përgjithshme because në anglisht dhe 

sepse në shqip, të cilat janë nga njësitë leksikore më të rëndësishme dhe më të përdorura 

në gjuhët përkatëse, lidhëzat e tjera mundësojnë lidhje nënrenditëse shkakore në varësi të 

veprimit të përfshirë në propozicion dhe arsyes së përcaktuar. Për shembull, duke qenë se 

në shqip dhe to the extent that në anglisht sjellin arsyen specifike të një shkaku, i cili 

paraqitet si objektiv nga lokutori
53

, duke parë që dhe seeing that në anglisht kanë të bëjnë 

më tepër me perceptimin e situatës apo arsyes, tani që dhe now that në anglisht përshijnë 

përbërësin kohë, si semë të rëndësishme të kuptimit të tyre dhe nga frika se dhe for fear 

that në anglisht kanë përdorim specifik në situatat kur “frika” apo hezitimi janë të 

pranishme. 

 Lidhëzat nënrenditëse qëllimore janë shumë të pakta në të dyja gjuhët. Ato 

numërohen tre në secilën prej tyre, nga të cilat e vetmja lidhëz qëllimore e mirëfilltë është 

që në shqip dhe to në anglisht. Në anglisht lokucionet lidhëzore in order to dhe so as to, 

të cilat paraprijnë një fjali në infinitiv,  kanë ekuivalentet e tyre in order that dhe so that 

për të kryesuar një fjali të përcaktuar (finite) në anglisht.  

 Lidhëzat nënrenditëse krahasore në anglisht janë shumë të ngjashme në formë 

me ato të lidhëzave dyshe
54

, veçse pjesa e parë është ose një mbiemër në shkallën 

krahasore, si për shembull me formën -er/more/less … than ... (easier ... than ... ), për të 

cilën shqipja ka ekuivalente (më i lehtë ... sesa ...) ose dy mbiemra paralelë në shkallën 

krahasore të paraprirë nga nyja e shquar the, si për shembull the more etj … the more etj... 

(the more I thought ... the more confused ... ), për të cilën shqipja ka gjithashtu 

ekuivalenten e saj (sa më shumë mendoja ... aq më shumë hutohesha ...). 

                                                 
51

 Me përjashtim të lidhëzave as long as, as soon as a ndonjë tjetër. 
52

 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2011 ACAD College Stud A), (Aksesi: 

23.06.2011). 
53

 Janë tipike të gjuhës formale. 
54

 Me përjashtim të as ... as... . 

http://corpus.byu.edu/coca/
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 Ka një përafërsi të madhe semantike dhe funksionale midis lidhëzave nënrenditëse 

mënyrore në shqip ashtu si(ç), siç, sikurse dhe porsi dhe të barasvlershmet e tyre në 

anglisht as dhe like, të cilat ndërtojnë marrëdhënie konektoriale ndërmjet fjalive në një 

periudhë, me qëllim përshkrimin në mënyrë të saktë apo të përafërt të propozicionit të 

sjellë apo të paraprirë nga to. E njëjta ngjashmëri duket edhe për lidhëzën sikur dhe të 

barasvlershmet e saj në anglisht as if, as though dhe like, të cilat përcjellin përshtypjen 

apo mendimin e lokutorit për diçka me vlera krahasuese. 

Përqasja midis lidhëzave nënrenditëse kushtore në shqip dhe anglisht shfaqet 

interesante. Së pari, anglishtja ka vetëm dy lidhëza të mirëfillta kushtore: if dhe unless. 

Për të parën, shqipja ka rreth gjashtë lidhëza të barasvlershme në, po, nëse, sikur, në qoftë 

se, po që se etj., kurse për të dytën asnjë, pasi unless herë shfaqet me kuptimet vetëm në 

qoftë se ose me në qoftë se ... nuk. Dhe së dyti, të gjitha lidhëzat e tjera kushtore në 

anglisht janë ose lokucione lidhëzore, të tipit shprehje parafjalore, si për shembull on 

condition that, in the even of (that), për të cilat shqipja ka mënyra të kënaqshme për të 

barasvlershmet e saj (me kusht që dhe në rast se), ose lokucione të tipit pjesore, si për 

shembull assuming / given / considering that apo suppose / supposing (that), për të cilat 

shqipja nuk ka ekuivalente. 

Ka shumë ngjashmëri midis lidhëzave nënrenditëse rrjedhimore në anglisht dhe 

në shqip. Në anglisht dominojnë lokucionet so that dhe such that, të cilat shpesh hasen pa 

lidhëzën that (pra, so dhe such) në ligjërimin  jo formal apo jo zyrtar, kurse në shqip 

hasen më shpesh sa dhe që. Funksioni parësor i lidhëzave nënrenditëse rrjedhimore është 

që të ndërtojnë lidhje varësie midis pjesës kryesore dhe një propozicionit tjetër në 

periudhë, i cili në më të shumtën e rasteve, shpreh rrjedhojën e pjesës kryesore. 

 Lidhëzat nënrenditëse lejore në të dyja gjuhët shfaqen të shpeshta në tekst, 

veçanërisht lidhëza megjithëse dhe ekuivalentet e saj në anglisht, although dhe though. 

Për të veçuar janë dy fakte tek ky lloj lidhëzash. I pari është se lidhëzat while, whilst dhe 

whereas i kanë të barasvlershmet e tyre në shqip si lidhëza bashkërenditëse 

kundërshtuese, përkatësisht ndërsa, teksa dhe kurse, diçka që u prek edhe më sipër. I dyti 

është se lidhëzat me prapashtesën –ever në anglisht kanë vetëm një të barasvlershëm në 

shqip. However ka sido, e cila është lidhës në shqip, whoever dhe whatever kanë përemrat 

kushdo dhe çfarëdo, kurse wherever ka kudo, e cila është një ndajfolje në shqip. 

  

I. 1. 2 Ndajfolje ose shprehje ndajfoljore 

 

 Ndajfoljet apo shprehjet ndajfoljore luajnë përgjithësisht një rol të rëndësishëm në 

konektivitetin e tekstit. Në gjuhësinë shqiptare kjo njësi deri tani është trajtuar si një pjesë 

e ligjëratës, e cila “emërton një tipar të veprimit a të gjendjes, rrethanat në të cilat 

vërtetohet ky veprim, ose tregon shkallën e një cilësie a të një rrethane ose intensitetin e 

veprimit.”
55

 Pra, studimi i saj është përqendruar më tepër në tiparet morfologjike dhe 

semantike që ajo shfaq në fjali. Megjithëse, Çeliku et al.
56

 pranojnë faktin se ka nevojë të 

shkohet përtej periudhës dhe të hulumtohen raportet lidhëse që ndajfolje të caktuara 

                                                 
55

 Fatmir Agalliu et al., Gramatika e Gjuhës Shqipe I Morfologjia (Tiranë: Akademia e Shkencave e 

Republikës së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995), fq. 357. 
56

 Mehmet Çeliku et al. Gramatika e Gjuhës Shqipe II Sintaksa. (Tiranë: Akademia e Shkencave e 

Republikës së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 2002), fq. 64. 
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kryejnë. Studiuesit, edhe pse nuk përmendin fjalën tekst, por thënie, njohin këtë 

hiperstrukturë të periudhës dhe njësitë gramatikore lidhëse
57

 të saj. Ata pohojnë se: 

 

“Tani po bëhet fjalë edhe për njësi më të mëdha sintaksore se periudha. 

Është pak a shumë e njohur qenia e njësisë semantiko-strukturore të përbërë 

prej fjalish të mëvetësishme a periudhash të ndryshme, e cila ka një 

përmbajtje të lidhur, të organizuar zakonisht me mjete gramatikore. Mund të 

quhet thënie e lidhur.  

Dalin shpesh fjali të mëvetësishme a periudha të prira nga lidhëza 

bashkërenditëse a ndajfolje lidhëse, të cilat e vënë fjalinë e mëvetësishme a 

periudhën përkatëse në raporte sintaksore të caktuara me fjalinë a periudhën 

e mëparshme... . 

Kjo njësi sintaksore në përgjithësi është pak e studiuar. Në gjuhën 

shqipe, ajo s’është bërë ende objekt vëzhgimi i veçantë.”
58

 

 

 Në gjuhësinë e teksti këto ndajfolje apo shprehje ndajfoljore hulumtohen në 

prizmin e konektivitetit që ato realizojnë brenda fjalisë apo periudhës si dhe midis tyre. 

Pra, shikohen në dy plane: në atë lokal dhe atë global
59

. Ky konektivitet herë trajtohet më 

vete në secilin prej këtyre planeve, herë në gërshetim midis tyre.  

Për shembull, në shembullin (9) ndajfolja sinqerisht dhe në shembullin (10) 

ndajfolja frankly kanë një metafunksion ndërvetjak në periudhë, duke përcjellë qëndrimin 

e lokutorit tek interlokutori. Pra, realizojnë konektivitetin midis mënyrës se si lokutori 

sillet gjuhësisht dhe, në të njëjtën kohë, se si ndërton ligjërimin e tij dhe se si interlokutori 

duhet, ose pritet ta interpretojë apo perceptojë këtë ligjërim (qëndrim të sinqertë) të 

lokutorit. Ky është plani lokal i realizimit të konektivitetit. 

 

(9)  Sinqerisht përgjigjja ka qenë e përafërt, se ai nuk mban fjalën dhe premtimet 

që unë u kisha bërë miqve të angazhuar... .
60

 

 

(10) Frankly, Americans are fat because they take no real interest in a healthy yet 

delicious diet.
61

 

 

Kurse në shembullin (11) ndajfolja gjithsesi dhe në shembullin (12) ndajfolja 

anyway realizojnë konektivitetin midis dy periudhave në një tekst të caktuar. Ato, 

gjithashtu, mundësojnë organizimin e tekstit në përgjithësi (metafunksioni tekstual). Me 

këtë nuk duam të themi se ato janë të vetmet njësi që kryejnë organizimin e tekstit, por 

                                                 
57

 Siç do të vihet re, këto njësi gramatikore nuk shërbejnë për të ndërtuar vetëm marrëdhënie sintaksore, por 

funksionojnë edhe për të përcjellë elemente pragmatikë. 
58

 Mehmet Çeliku et al., Gramatika e Gjuhës Shqipe II Sintaksa (Tiranë: Akademia e Shkencave e 

Republikës së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 2002), fq. 64. 
59

 Gjithashtu, nuk duhet lënë pa përmendur edhe funksionet apo metafunksionet që ato kryejnë, për të cilat 

do të flasim më shumë në nënkreun II.1 Metafunksionaliteti në tekst. 
60

 Marrë nga gazeta Standard, 01.10.2010. Artikulli me titull Sterkaj te PS, shpallje e kandidaturës së 

Ramës për bashkinë  nga Basir Çollaku. 
61

 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2010 NEWS College Denver), (Aksesi: 

16.08.2011). 
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dëshirojmë të vëmë në dukje faktin që ato funksionojnë në dobi të përmbushjes së 

konektivitetit në planin global të tekstit.  

 

(11) Mashtrues ordinerë që janë hequr si magjistarë etj. ka pasur në të gjitha 

kohërat. Por, këta nuk kanë pasur lidhje dhe nuk mund të ngatërrohen me 

klerikët e vërtetë. Gjithsesi, për arsyet nga më të ndryshmet që nuk ia vlen 

t’i analizojmë këtu, ... , ka pasur edhe prej këtyre të fundit që janë ngatërruar 

në praktika sharlatanizmi.
62

 

 

(12) Probably that market is already wrapped up solid. Anyway, I'll be there to 

bring you back, that's the whole point.
63

 

 

Për më tepër, gjithsesi dhe anyway udhëzojnë interlokutorin në interpretimin e drejtë të 

vijimësisë së propozicionit që ato sjellin në lidhje me propozicionet e tjera në tekst. 

 Ashtu siç u vu në dukje edhe më sipër, konektivitetet në planin lokal si dhe në atë 

global të tekstit, edhe pse në pamje të parë mund të realizohen në mënyrë të 

mëvetësishme, mbështeten tek njeri-tjetri. Kjo do të thotë që konektiviteti në plan më të 

gjerë mbështetet plotësisht në konektivitetin në plan më të ngushtë, si dhe anasjelltas. 

Pothuajse asnjëherë përdoruesit e një gjuhe as nuk flasin, as nuk shkruajnë me fjali apo 

periudha të shkëputura.  

 E njëjta gjë mund të thuhet edhe për metafunksionet që këta konektorë kanë në 

pjesë teksti apo në tekst të plotë. Në shembujt (9) dhe (10) dominonte më tepër 

metafunksioni ndërvetjak, kurse në shembujt (11) dhe (12) metafunksioni tekstual. Rrallë 

herë këta konektorë kanë një metafunksion të vetëm. Shpesh ata gërshetohen dhe, po 

ashtu, varen nga njëri-tjetri, sepse “sa herë që përdorim gjuhën ka gjithmonë diçka që 

ngjet. ... gjuha gjithmonë interpreton: interpreton marrëdhëniet tona vetjake dhe 

shoqërore me ato të njerëzve përreth nesh.”
64

  

 Gjithashtu, realizimi i konektivitetit në planin lokal dhe atë global përket, me dy 

nënklasa apo lloje të ndajfoljeve, megjithëse jo në mënyrë aq të prerë për shkak të 

arsyeve të sipërpërmendura lidhur me ndërthurjen e metafunksioneve. Nënklasa e parë 

është ajo e ndajfoljeve (shprehjeve ndajfoljore) lidhëze dhe e dyta është nënklasa e 

ndajfoljeve (shprehjeve ndajfoljore) komentuese. 

 Ndajfoljet (shprehjet ndajfoljore) lidhëze mundësojnë kryesisht lidhjen midis dy 

segmenteve të tekstit, p.sh. dy periudhave. Të tilla janë ndajfoljet gjithashtu në 

shembullin (13) dhe moreover në shembullin (14). 

  

(13) Trajneri “merengue” është penduar për gjestin që ka bërë dhe i ka kërkuar 

falje zv.trajnerit katalan. Lajmi është bërë i ditur nga gazeta madrilene, 

“Marca”, që thekson se Mou u ka thënë bashkëpunëtorëve dhe familjarëve 

se është mjaft i zhgënjyer nga sjellja e tij. Gjithashtu, portugezi ka kërkuar 

                                                 
62

 Marrë nga gazeta Standard, 09.10.2010. Artikulli me titull Antikrishti  nga Artan Fuga. 
63

 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2002 FIC KenyonRev), (Aksesi: 16.08.2011). 
64

 Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 29. 
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falje edhe për deklaratat e ashpra në konferencën për shtyp pikërisht kundër 

Vilanova.
65

 
 

(14) This reality should affect its calculus with Iran, a major destabilizing force 

in the energy-rich Middle East and Persian Gulf -- and one that would likely 

become only more destabilizing if its regime gained the added confidence of 

a nuclear deterrent. Moreover, Israel considers the development of Iranian 

nuclear weapons an existential threat; it appears quite probable.
66

 

 

Me fjalë të tjera, këto ndajfolje mundësojnë strukturimin e tekstit, pra kohezionin tekstual 

si dhe funksionojnë si konektorë, të cilët ndërlidhin propozicionin që ato sjellin dhe 

propozicionin e mëparshëm ose “ndërtojnë lidhje kontekstualizuese me një pjesë tjetër të 

tekstit”
67

. Faseri
68

 e përshkruan këtë ndërlidhje të tillë: ‹P1. K + P2›
69

. Në analogji me 

funksionin konektorial dhe tekstual që këto ndajfolje shfaqin, veprojnë edhe disa lidhëza 

që përdoren jo vetëm për të krijuar lidhje strukturore dhe logjike brenda periudhës, siç 

është rasti i por në shembullin (15), por edhe lidhje kohesive midis pjesëve të tekstit, siç 

është rasti i por në shembullin (16). Kjo vlen për njësi të ngjashme si në shqip dhe në 

anglisht. 

 

(15) KQZ nuk numëroi vetëm fletët e kontestuara, por edhe ato të deklaruara të 

pavlefshme gjatë numërimit.
70

 

 

(16) Është e vërtetë se ndjenja e pasivitetit, dëshpërimi, mungesa e perspektivës 

dhe psikologjia e pritjes nga shteti për gjithçka, janë disa nga simptomat 

psikologjike të qëndrimit të gjatë në varfëri. Por realiteti dëshmon se të 

qëndruarit në varfëri nuk është një fatalitet.
71

 

 

Ndajfoljet (shprehjet ndajfoljore) komentuese formojnë një minisistem tjetër 

konektorësh, të cilët janë të shpeshtë në përdorim, veçanërisht në anglisht
72

. Të tilla janë 

ndajfoljet sinqerisht apo frankly në shembujt (9) dhe (10) më sipër apo ndajfolja 

përgjithësisht në shembullin (17): 

 

(17)    Përgjithësisht, foli qartë dhe me qetësi.
73

 

 

                                                 
65

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 21.08.2010. Artikulli me titull Skandali, një shkelm Fabregasit. 
66

 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2011 ACAD Foreign Affairs), (Aksesi: 

22.08.2011). 
67

 Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 132. 
68

 Bruce Fraser. “What are Discourse Markers?” Journal of Pragmatics 31 (1999): 938. 
69

 P = propozicioni dhe K = konektor. 
70

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 22.08.2008. Artikulli me titull ODHIR, vëzhguesit avancuan akuzat nga 

numërimi tek administrimi. 
71

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 12.01.2008. Artikulli me titull Kultura e varfërisë dhe ndihma sociale. 

nga Sadedin Mezuraj. 
72

 Me sa dimë, në shqip nuk ka ende ndonjë studim që mund t’i ketë kushtuar vëmendje ndajfoljeve 

komentuese.  
73

 Shembulli ynë. 
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Tipari më i veçantë i ndajfoljeve komentuese, siç pohon Fraseri
74

, është fakti që ato si 

klasa të veçanta gramatikore (d.m.th. si ndajfolje në rastin tonë
75

) funksionojnë disi 

ndryshe nga ato tradicionalet. Për shembull, përgjithësisht (në shembullin (18)) është një 

ndajfolje, funksioni i së cilës është të cilësojë veprimin e shprehur nga folja. Kurse në 

shembullin (17) përgjithësisht përcjell një koment nga ana e lokutorit për mesazhin e 

përfshirë në propozicionin foli qartë dhe me qetësi, dhe në të njëjtën kohë përcjell një 

kuptim më të “subjektivizuar duke shprehur në mënyrë më të drejtpërdrejtë pikëpamjen e 

folësit.”
76

 

 

(18)   Flet përgjithësisht.
77

 

 

Pra, në të dy shembujt kemi të bëjmë me të njëjtën ndajfolje (përgjithësisht), por ndërsa 

kjo ndajfolje në shembullin (18) cilësoi veprimin e foljes flet, në shembullin (19) cilësoi 

“pozicionin” e lokutorit kundrejt propozicionit foli qartë dhe me qetësi, duke përcjellë 

mesazhin apo komentin e tij. Mënyra se si kjo ndajfolje funksionoi në dy fjali të 

ndryshme bëri dhe kategorizimin e saj si ndajfolje dhe si konektor
78

. 

 Bazuar në klasifikimin e detajuar të ndajfoljeve komentuese që bëjnë Hallidei dhe 

Mathieseni
79

 si dhe Fraseri
80

, ato ndahen në dy lloje
81

: 

 

a. Ndajfolje komentuese të tipit propozicional. Këtu hyjnë ato ndajfolje, të cilat 

përcjellin një vlerësim apo pohim duke shprehur qëndrimin e folësit ndaj 

propozicionit të shprehur në fjali. Në shembullin (19) ndajfolja fatkeqësisht shërben 

për të shprehur qëndrimin e folësit ndaj propozicionit që ajo sjell. Gjithashtu, ajo 

shërben edhe për të bërë ndërlidhjen e fjalisë paraprijëse dhe asaj vijuese, kështu 

që, në një farë mënyre ka funksion organizativo-tekstual, përveç natyrës 

ndërvetjake që shfaq. 

 

(19) Tragjedia e Gërdecit do të ndikojë në një farë mase dhe kjo tragjedi mban 

një lidhje të veçantë mes së kaluarës në Shqipëri, së tashmes dhe së 

ardhmes, sepse në fund të fundit, Shqipëria është e përfshirë nga një 

                                                 
74

 Bruce Fraser. “Commentary Pragmatic Markers.”, fq. 116. 

(http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11330392/articulos/EIUC9797110115A.PDF) 
75

 Themi si ndajfolje në rastin tonë, sepse Fraseri i klasifikon shënjuesit komentues në gjashtë lloje, tre nga 

të cilët janë ndajfolje të mirëfillta, dhe tre të tjera janë ose disa lloje të foljeve performative, ose ndërtime 

gramatikore dhe leksikore, me të cilat merremi në veçanti në këtë krye, por jo këtu.  
76

 Maj-Britt Mosegaard Hansen, The Function of Discourse Particles (Amsterdam: John Benjamins Co., 

1998), fq. 58. 
77

 Marrë nga: Albanian Explanatory Dictionary. (http://www.gjuha-shqipe.com). 
78

 Për më tepër shih: Bruce Fraser. “Commentary Pragmatic Markers.”, fq. 116. 

(http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11330392/articulos/EIUC9797110115A.PDF) 

Maj-Britt Mosegaard Hansen, The Function of Discourse Particles (Amsterdam: John Benjamins Co., 

1998), fq. 57 - 61. 
79

 Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 129 - 132. 
80

 Bruce Fraser. “Commentary Pragmatic Markers.” 

(http://www.ucm.es/BUCM/revistas/fll/11330392/articulos/EIUC9797110115A.PDF) 
81

 Në fakt, këto lloje kanë edhe nënndarjet e tyre, të cilat nuk trajtohen këtu. Për më shumë, referoju 

botimeve të tyre të cituara më sipër. 
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tranzicion i gjatë dhe kërkon të ndahet nga e kaluara. Fatkeqësisht e kaluara 

komuniste akoma vret dhe unë nuk dua t’i shmangem përgjegjësisë.
82

 
 

b. Ndajfolje komentuese të tipit ligjërimor-funksional. Këtu hyjnë ato ndajfolje, të 

cilat kanë një funksion të caktuar ligjërimor. Janë më tepër të orientuara drejt 

interlokutorit, kështu që kanë funksion ndërvetjak në ligjërim duke udhëzuar në 

interpretimin e drejtë të mesazhit apo qëndrimit që lokutori përcjell. Në shembullin 

(20) ndajfolja personalisht shënon mesazhin që propozicioni sjell. Pra, qëndrimin 

dhe pikëpamjen e lokutorit, e cila në një farë mënyre, është e drejtuar tek 

interlokutori.  

 

(20) Sikurse çdo veprim, dorëheqja nuk mund të gjykohet jashtë një konteksti të 

caktuar dhe nuk mund të konsiderohet me një përmasë të vetme. 

Personalisht, për shembull, tekstin e dorëheqjes së Ismail Qemalit, në mos 

gabohem në vitin 1913, për nga bukuria e stilit, forca e argumentit, dobia 

për kombin dhe shtetin shqiptar, e kam konsideruar me po aq peshë sa edhe 

tekstin e shpalljes së pavarësisë.
83

 

 

Shtojca B përmban një tabelë të pasur me ndajfolje në gjuhën shqipe dhe 

ekuivalentet e tyre në anglisht.
84

 Tabela përfshin ndajfoljet dhe shprehjet ndajfoljore më 

të hasura në të dyja gjuhët, duke bërë përqasjen si dhe duke i klasifikuar ato në ndajfolje 

lidhëze dhe komentuese (si dhe në nëntipat e tyre; propozicionale dhe ligjërimore-

funksionale)  mbështetur në funksionet tekstuale që kryejnë. 
 

I. 1. 2. 1 Barasvlershmëria midis ndajfoljeve në shqip dhe anglisht 

 

 Në këtë pjesë të punimit bëhet përqasja e ndajfoljeve në shqip dhe anglisht duke u 

mbështetur në barasvlershmërinë semantike, sintaksore dhe funksionale të tyre në tekst, e 

cila pasqyrohet në shtojcën B. 

 Shqipja ashtu si dhe anglishtja kanë një numër të konsiderueshëm ndajfoljesh 

lidhëze kohore, të cilat përfshijnë tre pika në dimensionin kohor: atë të së shkuarës, të së 

tashmes dhe të së ardhmes. Ndërsa anglishtja ka përgjithësisht ndajfolje të mirëfillta që 

shërbejnë si konektorë, si për shembull after, before, meanwhile etj., shqipja përdor 

kryesisht lokucione ndajfoljore, si për shembull më pas, më tej, më parë etj. për të kryer 

konektivitetin midis periudhave në tekst. Ky nënlloj ndajfoljesh ka për funksion 

strukturimin e tekstit dhe realizimin e kohezionit dhe koherencës në të.  

                                                 
82

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 02.04.2008. Artikulli me titull “NATO, Shqipëria e meriton ftesën.” 
83

 Marrë nga  gazeta Standard, 02.10.2010. Artikulli me titull Dorëheqje.  nga Artan Fuga. 
84

 Për përpilimin e tabelës është shfrytëzuar literatura e mëposhtme: 

Albanian Explanatory Dictionary. (http://www.gjuha-shqipe.com) 

Jani Thomai et al., Fjalor Sinonimik i Gjuhës Shqipe (Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2004). 

Sylvia Chalker, English Guides 9: Linking Words (London: Harper Collins Publishers, 1998b), fq. 10 – 47, 

130 – 171. 

Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 129 – 133. 

Bruce Fraser. “Commentary Pragmatic Markers.” 
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 Ndajfoljet lidhëze kushtore janë shumë të pakta. Në shqip nga më të hasurat janë 

përndryshe dhe në të kundërt, kurse në anglisht më e përdorura është otherwise. Numri i 

vogël dhe përdorimi i pakët i këtij tipi ndajfoljesh shpjegohet me faktin se marrëdhëniet 

kushtore janë më tepër të natyrës logjike (në qoftë se ... atëherë ...), dhe përfaqësohen më 

së miri me lidhëzat kushtore
85

, të cilat mundësojnë planin e organizimit logjik të tekstit 

dhe operojnë më tepër në të, sesa në atë të kohezionit global apo organizimit tekstual. Ky 

i fundit, siç edhe është vënë në dukje, dominohet nga ndajfoljet lidhëze, si për shembull 

gjithashtu në shqip dhe moreover në anglisht, të ilustruara në shembujt (13) dhe (14).   

 Ndajfoljet lidhëze lejore janë të larmishme në të dyja gjuhët dhe përfaqësohen si 

me ndajfolje të mirëfillta dhe me lokucione ndajfoljore. Këtu është për të nënvizuar fakti 

se ndajfolja më e hasur në anglisht, however, ka ekuivalentin e saj më të afërt në shqip 

lidhëzën megjithatë. Ndërsa however funksion përgjithësisht për të mundësuar 

konektivitetin midis segmenteve të tekstit, pra për të mundësuar organizimin tekstual, 

megjithatë funksionon për të ndërtuar marrëdhënie strukturore logjike brenda periudhës. 

Megjithatë, shfaqja e saj si konektor me vlera ndërlidhëse përtej periudhës i jep asaj 

funksione dhe metafunksione të reja. 

 Një lloj tjetër ndajfoljesh janë ndajfoljet lidhëze rrjedhimore. Nga më të 

përdorurat në anglisht është so dhe në shqip kështu (që), që të dyja do të përbëjnë objekt 

studimi më të hollësishëm në analizat gjuhësore në krerët katër dhe pesë të punimit. Këta 

konektorë kanë metafunksion tekstual dhe shërbejnë kryesisht për të sjellë përfundimet e 

një argumenti në formë arsyeje dhe deduksioni
86

, duke bërë gjithashtu edhe përmbylljen e 

argumentimit. 

 Ndajfoljet lidhëze kohore, kushtore, lejore dhe rrjedhimore, të cilat i diskutuam 

shkurtimisht më sipër në prizmin e barasvlershmërise së tyre në shqip dhe anglisht kanë 

lidhëza të barasvlershme në llojet e marrëdhënieve konektoriale që ndërtojnë në tekst. 

Ndajfoljet lidhëze që do të trajtojmë në vijim (zgjeruese, sqaruese, renditëse dhe 

përmbyllëse
87

) janë disi të veçanta në llojet e konektivitetit që realizojnë në tekst, për vetë 

faktin se të tilla marrëdhënie kanë tipare të organizimit të tekstit dhe jo të natyrës logjike 

të tij, për të cilat shërbejnë lidhëzat.   

 Ndër ndajfoljet lidhëze zgjeruese më të përdorura do të përmendnim gjithashtu në 

shqip dhe also në anglisht, të cilat shërbejnë për të “zgjeruar” sekuenca tekstuale nga të 

cilat paraprihen. Ato si dhe gjithë ndajfoljet dhe lokucionet ndajfoljore të këtij lloji, kanë 

natyrë funksionale ekspansionin e tekstit
88

 apo segmenteve të tij. Secila gjuhë ka një 

larmi njësish të tilla me përdorim të shpeshtë dhe pothuajse gjithmonë me të njëjtën 

ekuivalencë funksionale. 

 Ndajfoljet lidhëze sqaruese (ilustruese) nuk janë të shumta as në shqip, as në 

anglisht. Ato kanë funksion të shtjellojnë apo shpjegojnë propozicionin e fjalisë apo 

periudhës paraprijëse duke e sqaruar më tej atë. Të tilla janë lokucionet ndajfoljore si për 

shembull apo me fjalë të tjera në shqip si dhe for example apo in other words në anglisht. 

Njësia domethënë mund të funksionojë edhe si lidhëz, edhe si ndajfolje. Kuptohet në 
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secilin nga këto funksione që kryen, ajo ndërton marrëdhënie të ndryshme. Në rastin e 

lidhëzës ndërton marrëdhënie logjiko-semantike me fjalinë paraprijëse dhe në rastin e 

dytë mundëson kohezionin në organizimin tekstual në tekst. Ndërsa në anglisht asnjëra 

nga njësitë e përfshira në shtojcën B (ndajfoljet lidhëze sqaruese) nuk funksionon si 

lidhëz, por vetëm si ndajfolje.  

 Ndajfoljet lidhëze renditëse përputhen për nga funksioni pothuajse në të gjitha 

rastet në të dyja gjuhët. Këto ndajfolje apo lokucione strukturojnë tekstin në planin 

kohesiv si dhe në atë të koherencës duke bërë kryesisht renditjen në vijimësi ose të 

veprimeve (si për shembull në tekstin përshkrues apo informativ), ose të (nën)premisave 

në ndërtimin e argumentit.  

 Së fundmi, nuk mund të përmbyllej përqasja e ndajfoljeve lidhëze në shqip dhe 

anglisht pa përmendur edhe ndajfoljet lidhëze përmbyllëse. Ato janë të pakta dhe 

përfaqësohen si lokucione dhe jo si ndajfolje të mirëfillta. Në të dyja gjuhët këto pak 

lokucione kanë një barasvlershmëri të plotë në funksion. Megjithatë, nuk duhet të 

ngatërrohen me “analoget” e tyre lidhëza në shqip (andaj, ndaj, pra dhe prandaj) apo me 

ndajfoljet lidhëze rrjedhimore në të dyja gjuhët. Ndajfoljet lidhëze përmbyllëse janë disi 

më të përgjithshme në funksion. Ato mund të shërbejnë për të sjellë përfundime nga 

procesi i deduksioni, por në më të shumtën e rasteve, mund të përmbyllin çdo lloj teksti, 

dhe jo vetëm tekstin argumentues.
89

 Pra, mund të bëjnë përmbylljen, por jo 

domosdoshmërisht si pjesë të deduksionit logjik, gjë që vërehet pothuajse gjithmonë ose 

tek lidhëzat përmbyllëse në shqip ose tek ndajfoljet lidhëze rrjedhimore në shqip dhe 

anglisht. 

 Ndajfoljet komentuese shfaqin vlera komunikatave dhe organizative në planin e 

tekstit si dhe kanë  funksion ndërvetjak në të. Siç edhe u vu në dukje më sipër ato ndahen 

në dy lloje: propozicionale dhe ligjërimore-funksionale.  

 Ndajfoljet komentuese të tipit propozicional në anglisht kanë një përdorim më të 

larmishëm se ato në shqip. Ky fakt tregon për një natyrë më ndërvetjake të tekstit në 

anglisht
90

. Në planin e përqasjes, ky tip ndajfoljesh është shumë herë më i pasur në 

anglisht sesa në shqip. Shumë prej tyre në anglisht nuk gjejnë të barasvlershme në shqip, 

siç është rasti i obviously, clearly dhe shumë të tjerave
91

. Madje janë të shpeshta rastet 

kur shqipja sjell të barasvlershme të disa ndajfoljeve të këtij tipi në anglisht me lokucione 

ndajfoljore siç është rasti i shembujve në vijim. 

 

hopefully = me shpresë se 

probably = ka të ngjarë 

evidently = me sa duket 

rightly = me të drejtë 
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 Ndajfoljet komentuese të tipit ligjërimor-funksional janë të shumta në të dyja 

gjuhët.  Ato synojnë të përcjellin mesazhin dhe qëndrimin e lokutorit për propozicionin të 

cilin paraprijnë. Nga më të shpeshtat mund të përmendim sinqerisht, në fakt, 

personalisht, për mendimin tim etj. në shqip dhe frankly, in fact, personally, in my 

opinion etj. në anglisht. Ndoshta do të nevojitej një studim më i gjerë për të parë dallimet 

midis këtyre llojeve ndajfoljesh në të dyja gjuhët. Megjithatë, diçka që vërehet lehtësisht 

është se në anglisht ky lloj ndajfoljesh përfaqësohet më shumë me lokucione ndajfoljore, 

ndryshe nga ndajfoljet e tipit propozicional, të cilat ishin pothuajse gjithmonë një fjalësh. 

Në shqip, si në rastin e llojit të parë, kemi shumë lokucione ndajfoljore. 

 

I. 1. 3 Pjesëza 

 

 Agalliu et al.
92

 pohojnë se “pjesëza është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që 

shërben për të shprehur ngjyrime kuptimore ose emocionuese plotësuese të një fjale, të 

një togfjalëshi a të një fjalie të tërë.” Për shembull, në shembullin (21) pjesëza pikërisht 

shërben për të shprehur ngjyrime kuptimore plotësuese dhe në shembullin (22) pjesëza 

seç shërben për të shprehur ngjyrime emocionale plotësuese. 

 

(21) Pikërisht kjo drithërimë e tmerroi vajzën përfundimisht.
93

 
 

(22) Shokë, seç na morri malli.
94

 

 

Gjithashtu, autorët
95

 shtojnë se “pjesëzat nuk kanë kuptim leksikor të pavarur” dhe se 

“kuptimi leksikor i tyre është i kushtëzuar, ai del nga konteksti.” Më tej studiuesit
96

 

vërejnë se pjesëzat tregojnë mungesa të treguesve të posaçëm gramatikorë dhe për 

rrjedhojë, nuk shprehin marrëdhënie gramatikore, por ngjyrime kuptimore apo 

emocionale plotësuese. Në të njëjtën linjë mendimi me autorët është edhe studiuesi 

Kole
97

, i cili i shikon pjesëzat si një kategori leksiko-semantike, por mëshon më tepër në 

tiparin e shprehjes së “modalitetit, të emocionit dhe të ekspresivitetit.”
98

 

 Hulumtimet e mësipërme, por edhe të tjera që kanë trajtuar kategorinë apo klasën e 

pjesëzave, pa dyshim që kanë pasur vlera studimore për vetë kohën në këndvështrimin e 

gjuhësisë tradicionale. Megjithatë, në gjykimin tonë, klasa e pjesëzave meriton një studim 

më të gjerë dhe më të hollësishëm nga çfarë është hulumtuar deri tani në gjuhësinë 

shqipe. Aijmeri pohon se,  

 

 “Pjesëzat janë gramatizuar, një proces ky që ka rezultuar në një klasë 

fjalësh me veti unike formale, funksionale dhe pragmatike. Megjithatë as 

gramatika e periudhës, as semantika logjike nuk kanë pasur për të thënë 
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shumë për to. Pjesëzat janë të vështira për t’u trajtuar nga aspekti 

gramatikor, dhe kuptimi i tyre letrar është “kaluar” nga funksionet 

pragmatike të cilat përfshijnë ndërlidhjen midis folësit dhe dëgjuesit, midis 

folësit dhe pohimit apo ndërlidhjen me vetë tekstin.”
99

 

 

Më poshtë, do të rendisim disa çështje me rendësi që lidhen me studimet e pjesëzave në 

gjuhësinë tradicionale dhe do të përpiqemi të parashtrojmë mendimet tona për to. Në 

vijim të tyre, do të diskutojmë pjesëzat në këndvështrimin e gjuhësisë së tekstit duke 

dhënë edhe shembuj konkretë. 

 Së pari, vërehet se pjesëzat përkufizohen, me të drejtë, si njësi të cilat shprehin 

ngjyrime kuptimore ose emocionale plotësuese. Në këtë kuadër do të ishte ndoshta më e 

përshtatshme që ato të ishin objekt studimi i pragmatikës dhe të mos trajtoheshin as në 

aspektin gramatikor dhe as në atë semantik (të paktën, jo në plan të parë). Jo sepse këto 

dy aspekte janë pa rëndësi, por sepse përdorimi i pjesëzave apo kuptimi i tyre në gjuhë 

përcaktohet në bazë të akteve të ligjërimit, pjesë e të cilave ato bëhen. Veçanërisht, vlen 

për t’u theksuar se klasifikimi i pjesëzave sipas domethënies që është bërë në dy studimet 

që përmendem, mbështetet tek kuptimet pragmatike që ato shfaqin gjatë akteve 

ligjërimore, siç është edhe rasti i shembujve (21) dhe (22) më sipër. Dhe kjo është me 

tepër rëndësi pasi këta hiponime shfaqin vlera të veçanta në tekst.  

Fisheri
100

 vëren gjithashtu se përveç kontributit të rëndësishëm që ato shfaqin në 

fushën e pragmatikës, një aspekt tjetër i veçantë është edhe “polisemia funksionale e 

tyre”, e cila parë në këtë këndvështrim nuk lidhet fort me gramatikën apo semantikën. 

Vërejmë shembujt tek (23): 

 

(23) a. Lokutori A: Foli vetëm për situatën përpara një viti. 

    Interlokutori B: Këto tani nuk i përmendi, ë? 

 

b. Lokutori A: (Dikush thotë diçka në mes të tavolinës, e cila nuk dëgjohet 

qartë) 

    Interlokutori B: Ё? Nuk të dëgjova. 

 

c. Lokutori A: Mos të ka marrë gjë në telefon dje? 

    Interlokutori B: (Hesht) 

    Lokutori A: Nuk të vjen zëri, ë? 

 

d. Lokutori A: Dua të më bësh edhe një nder të fundit. 

    Interlokutori B: Ё? Si the?
101

 
 

Funksioni i ë – së në shembullin (23 a.) është të shprehë habinë e interlokutorit për 

situatën e tanishme, e cila nuk përmendet në bisedë, funksioni i ë –së në shembullin (23 

b.) është të shprehë kërkesën e interlokutorit për përsëritjen e pohimit nga lokutori, 
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funksioni i ë –së në shembullin (23 c.) është të shprehë mospajtimin me heshtjen, si dhe 

për t’i dhënë më tepër forcë pyetjes së tij, kurse funksioni i ë –së në shembullin (23 d.) 

është të shprehë qëndrimin e prerë të interlokutorit ndaj kërkesës së lokutorit (diçka e 

përafërt me një qëndrim ironik). Siç vihet re, pjesëza ë mbart interpretime të ndryshme në 

bazë të funksionit të saj në kontekstin e caktuar apo natyrës së saj shumëfunksionale. 

 Së dyti, Agalliu et al.
102

 në përkufizimin e pjesëzave theksojnë faktin se ato 

plotësojnë kuptimin e një “fjale, të një togfjalëshi a të një fjalie të tërë.” Në gjykimin 

tonë, pjesëza mund të shfaq më tepër vlera kuptimore nëse merret në planin global të 

tekstit. Në këtë këndveshtrim shtrohet pyetja në vijim. Në shembujt (21) dhe (22), dhënë 

nga autorët, për cilën fjalë, togfjalësh, apo fjali të tërë, pjesëzat pikërisht dhe seç shprehin 

ngjyrime kuptimore ose emocionale plotësuese? Sigurisht, për asnjërën nga fjalët apo 

togfjalëshat në ato fjali, por as edhe për vetë fjalitë. Çfarë elementi kuptimor plotësojnë 

apo sjellin këto pjesëza në fjalitë e dhëna? Kjo është e vështirë të thuhet në qoftë se nuk 

kemi fjali të tjera, të cilat jo vetëm do të paraprinin këto shembuj, por edhe do të vijonin 

pas tyre. Për shembull, pjesëza pikërisht është përdorur në shembullin (21) për të 

përcaktuar më mirë ndikimin që pati drithërima tek vajza dhe rrethanën e vazhdimit të 

ngjarjeve. Ndërkohë lexuesi nuk di asgjë për përmbajtjen e tekstit që rrethon fjalinë në 

fjalë. Si mund të përcaktohet më mirë rrethana e vazhdimit të ngjarjeve kur ne nuk dimë 

ngjarjet në vetvete? Gjithashtu, në pamje të parë, pjesëza seç në shembullin (22) shpreh 

ndjenjën e kënaqësisë apo të gëzimit nga ana e lokutorit për shokët. Ky duket më tepër si 

një kuptim që i është “imponuar” pjesëzës, sesa si një kuptim i vërtetë i saj. Në kushtet e 

dhëna, nuk dimë kush janë interlokutoret, pra shokët, as lidhjen ndërmjet lokutorit apo 

interlokutorëve. Përmbajtja e tekstit rrethues do të ndihmonte gjithashtu në aspektin 

kohor të thënies së pohimit të dhënë. Çfarë kunderargumenta mund të sillen për 

interpretimin tonë në vijim, për sa i përket kuptimit të pjesëzës seç në shembullin (22)?  

 

Pjesëza seç është përdorur në shembullin (22) për të shprehur ndjenjën e 

mërzitjes apo zemërimit nga ana e lokutorit kundrejt interlokutorëve për 

takimet e vazhdueshme dhe të panevojshme midis tyre. 

 

 Së treti, në qoftë se pranojmë faktet se pjesëzat tregojnë mungesa të treguesve të 

posaçëm gramatikorë dhe për rrjedhojë nuk shprehin marrëdhënie gramatikore me pjesët 

e tjera të pohimit, siç pohon edhe Fisheri
103

,  dhe se ato nuk kanë kuptim leksikor të 

pavarur, por ai është i kushtëzuar dhe del nga konteksti
104

, siç pohojnë Agalliu et al.
105

, 

atëherë duhet të shqyrtojmë me kujdes argumentet në vijim. Nga ana sintaksore, pjesëzat 

janë të veçueshme në fjali apo periudhë dhe ato nuk bëjnë pjesë në përmbajtjen 

propozicionale të fjalisë apo periudhës në të cilën përdoren. Kështu që do të ishte ndoshta 

më e përshtatshme të hulumtoheshin si njësi që veprojne përtej frazës. Nga ana 
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semantike, kuptimi i tyre del në pah vetëm në marrëdhënie me një sërë faktorësh që 

shfaqen në tekst dhe jo në fjali apo periudhë, gjë e cila do të përbënte kontekstin. Në fakt, 

nocioni i kontekstit këtu është disi më i gjerë nga ai i trajtuar në paragrafin e mësipërm. 

Konteksti përbën, ndër të tjera, gjithë ndërlidhjet kohesive dhe koherente të fjalive apo 

pohimeve në një test t. Dhe kur folëm për fjalitë që paraprijnë apo ndjekin shembujt (21) 

dhe (22) në tekst kishim parasysh, jo vetëm ndërlidhjet fizike midis tyre, por gjithashtu 

edhe ndërlidhjet kohesive dhe koherente, pra konektivitetin tekstual. Shpesh këto arrihen 

me anë të konektorëve (ku bëjnë pjesë edhe pjesëzat)
106

, një klasë e cila mund të 

studiohet më mirë në gjuhësinë e tekstit dhe jo në gramatikën tradicionale, e cila i 

shqyrton çështjet kryesisht në planin e fjalisë apo periudhës dhe jashtë faktorëve 

metalinguistikë.  

Shtojca C përmban një tabelë me pjesëza të shpeshta në gjuhën shqipe dhe në 

gjuhën angleze,
107

 të cilat thjesht janë renditur por nuk janë ekuivalentuar nga njëra gjuhë 

në tjetrën për arsye që do të përmenden në pjesën vijuese.  

 

I. 1. 3. 1 Barasvlershmëria midis pjesëzave në shqip dhe anglisht 

 

 Përdorimi i pjesëzave është më tepër një karakteristikë e gjuhës së folur sesa e asaj 

të shkruar. Ashtu si në anglisht edhe në shqip, ato janë pjesë e pranishme në shumë 

ligjërime gjuhësore, duke kryer metafunksionin ndërvetjak dhe duke mundësuar 

konektivitetin midis pjesëve të tekstit dhe midis tekstit dhe kontekstit fizik.   

 Pjesëzat e një gjuhe shihen si mjete gjuhësore, tipike dhe të lidhura me kulturën e 

folëseve amtare të asaj gjuhe. Uierzbicka
108

 nënvizon faktin se shumë pak aspekte 
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 Vërejmë funksionin konektorial të pjesëzës madje në shembullin e mëposhtëm, i cili është marrë nga e 

përditshmja Shqip, 31.01.2008. Artikulli me titull Drejtësia si patriotizëm dhe Integritet. nga Andrea 

Stefani. 

I pyetur lidhur me konkluzionet aspak pozitive të Kontrollit të Lartë të Shtetit lidhur me 

segmentin e shumëpërfolur, Basha nuk mundi të ofrojë gjë tjetër përveçse një retorikë 

tashmë të njohur mbi rëndësinë patriotike të rrugës. Madje, pranoi edhe tërthorazi shkeljen 

e ligjeve në procedurat e tenderimit të Rrëshen-Kalimashit kur pohoi, në thelb, se në 

pikëpamje ligjore ato kishin qenë më të avancuara sesa parashikonte ligji shqiptar në atë 

kohë. 

Konektiviteti tekstual në këtë fragment teksti mundësohet në planin kohesiv dhe në planin koherent me anë 

të pjesëzës madje. Në planin kohesiv, pjesëza funksionon si konektor midis dy periudhave; asaj paraprijëse 

dhe asaj vijuese. Ajo kryen jo vetëm lidhjet logjiko-tekstuale midis tyre, por edhe dikton në një farë 

mënyre, përmbajtjen propozicionale të periudhës së dytë, e cila duhet të përmbajë një propozicion shtesë 

dhe zgjerues, të lidhur me propozicionin e periudhës paraprijëse (metafunksioni tekstual). Në planin 

koherent, madje ndërlidh vijimësinë e mendimit të shprehur nga lokutori, si dhe nxjerr në pah qëndrimin 

kritik të tij (metafunksioni ndervetjak). Këto dy plane të konektivitetit shërbejnë jo vetëm në prodhimin e 

tekstit por gjithashtu edhe në interpretimin e tij nga audienca.  
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gjuhësore mund të reflektojnë më mirë kulturën e një komuniteti sesa pjesëzat, dhe se pak 

herë mund të gjenden të barasvlershme për to në gjuhë të tjera.  

 Në përqasjen që u bë midis pjesëzave në shqip dhe anglisht kur u përpilua tabela në 

shtojcën C, u vunë re tre dukuri. Së pari, disa pjesëza gjejnë ekuivalenten e tyre në gjuhën 

tjetër. Për shembull, pjesëza nejse në shembullin (24) ka të barasvlershme funksionale 

pjesëzën anyway në shembullin (25). Ose, siç mund të jetë rasti i tani në shqip me now në 

anglisht, apo rasti i sigurisht në shqip me sure në anglisht. 

 

(24)   Nejse, të mos zgjatemi.
109

 

 

(25) Oh, I doubt if they’d mind. Particularly the dead ones. Anyway, what’s the 

big deal?
110

 
 

Së dyti, disa pjesëza gjejnë ekuivalenten e tyre në gjuhen tjetër, por i përkasin 

klasave të ndryshme, siç është rasti i ndoshta në shembullin (26), në të cilin funksionon si 

pjesëz dhe maybe në shembullin (27), në të cilin funksionon si ndajfolje.  

 

(26) Ndoshta nuk e di.
111

 

 

(27) Maybe one day the search for the perfect sentence will end with one of 

yours.
112

 

 

Dhe së treti, disa pjesëza nuk kanë të barasvlershme të përafërt në gjuhën tjetër dhe 

konsiderohen si tipike të gjuhës përkatëse. Të tilla janë rastet e ore në shqip, siç ilustrohet 

në shembullin (28), apo well në anglisht, siç ilustrohet në shembullin (29).  

 

(28) Ore, a dëgjon ç’të thonë?
113

 
 

(29) Well, I think that it’s time that they admit that.
114

 

 

Gjithsesi, raste të tilla duhen parë ngandonjëherë brenda tekstit dhe në lidhje me 

natyrën e konektivitetit që pjesëzat krijojnë atje, për të bërë një përqasje të tyre në gjuhë 

të ndryshme.  
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 Marrë nga: Albanian Explanatory Dictionary. (http://www.gjuha-shqipe.com). 
110

 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2011 FIC Bk: Kenken Killings), (Aksesi: 

02.07.2011). 
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 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 20007 SPOK NBC_Dateline), (Aksesi: 

06.07.2011). 
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I. 1. 4 Pasthirrma 

 

 Pasthirrma është përkufizuar si pjesë e “pandryshueshme e ligjëratës me vlerë 

thirrmore që shërben për të shprehur ndijime, ndjenja a vullnetin e folësit, por pa i 

emërtuar.”
115

 Pasthirrma Ua! në shembullin (30) shpreh ndjenjën e çudisë nga lokutori. 

 

(30) Ua! Ti qenke? S’më vente mendja për njëqind vjet.
116

 

 

Gjithashtu, Agalliu et al.
117

 nënvizojnë tiparin e shumëkuptimshmërisë së pasthirrmave, 

faktin që ato nuk lidhen nga ana sintaksore me pjesët e tjera të fjalisë, faktin që ato janë 

karakteristikë e ligjërimit të folur prandaj edhe intonacioni
118

 i veçantë që u jepet shpesh 

qartëson kuptimin e tyre dhe që në ligjërimin e shkruar ato interpretohen vetëm në 

kontekst.  

Në gjykimin tonë, në trajtimin e mësipërm të pasthirrmave gjendemi përsëri në të 

njëjtën situatë ashtu si edhe me pjesëzat, me të cilat ato ngjasojnë jo pak
119

. Në të 

nënvizohet fakti i gjendjes emocionale që pasthirrmat shprehin dhe anashkalohen 

funksionet e tyre tekstuale. Po këtu, gjithashtu, flitet edhe për shumëkuptimshmëri kur në 

të njëjtën kohë kuptimi i tyre “i vakët” semantik nuk kontribuon në funksionet e 

organizimit apo interpretimit të tekstit në përgjithësi. Për më tepër, pasthirrma shihet si 

një nga ato fjalët jashtë lidhjeve të zakonshme sintaksore me gjymtyrët e fjalisë
120

, por që 

prapë nuk shkon përtej trajtimit brenda fjalisë apo periudhës. Pra, sërish, në këtë 

këndvështrim ngelemi në përmbajtjen semantike dhe në planin e fjalisë apo periudhës kur 

flasim për pasthirrmën.  

 Shifrini
121

 është e mendimit se përdorimet e pasthirrmave nuk janë të mbështetura 

qartë në kuptimin e tyre semantik apo statusin e tyre gramatikor, por në shpërndarjen e 

tyre në tekst. Gjithashtu duhet vërejtur me kujdes fakti se pasthirrmat ndryshojnë në një 

farë mase nga hiponimet e tjera të konektorëve në shprehjen konjitive të lokutorit. 

Fisheri
122

 pohon se pasthirrmat shënojnë shprehjen spontane të një gjendjeje konjitive të 

folësit në ligjërim, fakt, i cili, për shembull, i kundërvihet pjesëzave, të cilat nuk 
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 Fatmir Agalliu et al, Gramatika e Gjuhës Shqipe I Morfologjia (Tiranë: Akademia e Shkencave e 

Republikës së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995), fq. 427. 
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 Po aty. 
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 Po aty, fq. 427 – 429. 
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 Ky punim nuk merret me çështjen e intonacionit të konektorëve tekstualë, gjë e cila do të kërkonte një 

studim të mbështetur nga programe kompjuterike, të cilat do të lehtësonin studimet dhe mundësonin 
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prodhohen në mënyrë spontane. Shourupi
123

 gjithashtu i shikon pasthirrmat në të njëjtin 

plan dhe pohon se ato janë në një farë mënyre të lidhura me gjendjen e brendshme të 

folësit, janë reflektime të botës vetjake dhe shton se pasthirrmat shënojnë një formë të 

mendimit të pashprehur nga ana e lokutorit dhe bazohen pjesërisht në interpretimin e 

tekstit në të cilin bëjnë pjesë. Një herë që shprehja konjitive gjen vend në tekst dhe 

mendimi shprehet në to, pohon Shifrini
124

, atëherë pasthirrmat mund të jenë të hapura 

ndaj interpretimeve dhe efektetve pragmatike, të cilat mund të lidhen drejtpërsëdrejti me 

to. 

 Shembulli (31) më poshtë ilustron se si dhe pse pasthirrmat kategorizohen si 

hiponime të konektorëve tekstualë. Gjithashtu, mbështetur në distribucionin 

(shpërndarjen) dhe funksionin e tyre në tekst do të dalin në pah edhe kuptimet e tyre 

pragmatike.   

 Në shembullin (31) hasim përdorimin e katër konektorëve tekstualë, dy pjesëzave 

(ama dhe pra) dhe dy pasthirrmave (o dhe e).  

 

(31) Lokutori A: Ama, më kujtove të uroja Arbën për ditëlindjen. 

Interlokutori B: O, më doli fare nga mendja! 

Lokutori A: E, harrove ti! 

Interlokutori B: Harrova pra!
125

 

 

Pasthirrma e parë o përdoret në dialog nga interlokutori në mënyrë spontane për të 

shprehur gjendjen e tij konjitive dhe ndjesinë e keqardhjes që ai përjeton. Fjalia në 

vetvete më doli fare nga mendja jep thjesht arsyen pse interlokutori nuk e kujtoi lokutorin 

që të uronte Arbën për ditëlindjen. Kështu që, metafunksioni i konektorit o në këtë pjesë 

të tekstit është që të shprehë qëndrimin e interlokutorit (metafunksioni ndërvetjak). 

Gjithashtu, o- ja shërben edhe për të organizuar tekstin duke kryer konektivitetin midis 

pjesëve të tij (metafunksioni tekstual). Pjesët e tekstit të cilat o-ja lidh nuk janë thjesht 

pohimi i parë i lokutorit A, Ama, më kujtove të uroja Arbën për ditëlindjen. me pohimin e 

parë të interlokutorit B, më doli fare nga mendja, por edhe konteksti i heshtur, i cili 

mungon në dialog (që për shembull interlokutorit B i kishte premtuar lokutorit A se do ta 

kujtonte për të uruar Arbën për ditëlindje).
126

 

 E- ja shfaq të njëjtat metafunksione në bashkëbisedim si o-ja. Në planin ndërvetjak, 

ajo shpreh qëndrimin e zemërimit si dhe, në të njëjtën kohë, atë të mosbesimit nga 
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 Lawrence C. Schourup. “Common Discourse Particles in English Conversation”, disertacion për marrjen 

e gradës shkencore “Doktor”. The Ohio State University (1982), fq. 13-14.  
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 Deborah Schiffrin, Discourse Markers (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), fq. 100. 
125

 Shembulli ynë. 
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 Po të rindërtojmë të gjithë dialogun deri në këtë pikë pa praninë e pasthirrmës o, siç jepet  më poshtë, 
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atëherë pohimi i interlokutorit B mund të mos merrej si një mendim, i cili sapo kaloi në procesin konjitiv, 

dhe si rrjedhojë, si një veprim për shkak të harresës, por si një veprim që mund të perceptohet apo 

interpretohet ndryshe nga lokutori, për shembull, si veprim i qëllimshëm, fjala vjen. 
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lokutori (metafunsioni ndërvetjak). Në thelb, këtu teksti merr një interpretim plotësisht 

pragmatik. Interpretimi që i bën lokutori pohimit O, më doli fare nga mendja! nuk është i 

njëjtë me atë që interlokutori synonte të përcillte, pra ndjenjën e keqardhjes. Por, në vend 

të saj shfaqet ndjenja e mosbesimit nga lokutori. Prandaj edhe u përmend pak më sipër se 

pasthirrmat mundësojnë interpretime tekstuale dhe efekte pragmatike. Për sa i përket 

metafunksionit tekstual të e-së, ajo orienton strukturën e segmenteve paraprijëse të saj si 

dhe të atyre vijuese. Në rastin e dhënë, ajo ndërlidh pohimin e parë të interlokutorit “O, 

më doli fare nga mendja!” me pohimin e dytë “Harrova pra!”. Ёshtë prania e 

pasthirrmës e, por jo vetëm e fjalisë që vijon, (harrove ti!) që mundëson lidhjen logjike të 

tyre dhe strukturën kohesive dhe koherente midis tyre. Gjithashtu, duhet të theksojmë 

faktin se konektorët që analizuam këtu shfaqin metafunksionet e sipërpërmendura në një 

linjë gërshetimi dhe ndërthurjeje me njëra-tjetrën dhe jo në mënyrë të mëvetësishme. 

Ndërvarja e metafunksionit tekstual me atë ndërvetjak është e natyrshme dhe e 

domosdoshme në tekst për vetë organizimin kohesiv dhe koherent të tij.
127

 

Shtojca Ç përmban një tabelë me pasthirrma të hasura shpesh në gjuhën shqipe dhe 

në gjuhën angleze,
128

 të cilat thjesht janë renditur, por nuk janë ekuivalentuar nga njëra 

gjuhë në tjetrën.  

 

I. 1. 4. 1 Barasvlershmëria midis pasthirrmave në shqip dhe anglisht 

 

 Pasthirrmat në shqip dhe në anglisht janë aq të shumta sa dhe të larmishme. Ato 

shfaqen veçanërisht në ligjërimin e folur të përditshëm dhe shumë pak në tekstin e 

shkruar. Ashtu siç pohon edhe Aijmeri, “është e vështirë të imagjinosh një bashkëbisedim 

pa një numër të madh oh-sh dhe ah-sh. Shpeshtësia e tyre tregon se ato mund të përdoren 

kudo për të gjallëruar bisedën.”
129

 Megjithatë, ashtu si në rastin e pjesëzave, pasthirrmat 

duket të jenë specifike për gjuhën në të cilën përdoren. Gjatë përpilimit të listës së 

pasthirrmave
130

 në shtojcën Ç, u vu re se disa prej tyre, shfaqin tipare pragmatike për 

njërën gjuhë dhe nuk kanë një përfaqësim të plotë në gjuhën tjetër. Për shembull, në 

shembullin (32) pasthirrma man në anglisht është përdorur për të treguar çudi nga 

lokutori dhe në metafunksionin ndërvetjak. Një pasthirrmë e tillë mund të gjejë një të 

barasvlershme deri diku në shqip, siç mund të ishte ua, por ajo nuk mund të reflektojë 

paragjykimet gjinore, tipike për vendet anglofone, të cilat i përcjell pasthirrma man si 

pjesë e kulturës së shkuar të këtyre vendeve, dhe që ende reflektohet deri diku në gjuhë 

(anglisht). 
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(32) Man, that was a lucky escape!
131

 

 

Në këtë pjesë të këtij kreu nuk synohet të shkohet në detaje të tilla, por nëpërmjet këtij 

shembulli u përpoqëm të mbështesnim pretendimin se pasthirrmat janë të lidhura me 

kulturën e komunitetit folës. 

 E megjithatë, nuk duhet anashkaluar fakti që disa nga këto pasthirrma janë të 

konvencionalizuara, sa ngandonjëherë i ngjajnë atyre termave ndërkombëtarë. Të tilla 

janë rastet e ah, aha, eh, oh etj., të cilat përdoren dendur në të dyja gjuhët. Një numër 

tjetër pasthirrmash deri diku plotësisht të barasvlershme në shqip dhe anglisht janë ato që 

shprehin përshëndetje të ndryshme (mirëmëngjesi – good morning), mirënjohje 

(faleminderit – thank you), urime (udha e mbarë – bon voyage) etj. 

 

I. 1. 5 Folje ose shprehje performative 

 

 Foljet performative janë të gjitha ato folje me anë të të cilave kumtuesi kryen një 

lloj të veçantë akti ligjërimi (speech act) në komunikim. Ato janë normalisht në kohën e 

tashme, në dëftore, mënyrën veprore dhe pothuajse gjithmonë në vetën e parë njëjës
132

. 

Le t’i ilustrojmë foljet performative me dy shembuj në të dyja gjuhët. 

 

(33) Në çdo rast garantoj kritikët dhe mbështetësit, dhe në një plan më të gjerë të 

gjithë qytetarët shqiptarë se, ministria e Shëndetësisë është tërësisht e 

angazhuar për të reformuar sistemin shëndetësor, për të arritur standardet e 

një shëndetësie efektive, funksionale, profesionale dhe të shpejtë.
133

  

 

(34) That sends a message to our friends and enemies alike, and I guarantee you 

it would have a significant impact on our enemies and friends alike.
134

  

 

Në të dy shembujt (33) dhe (34) lokutorët kanë kryer aktin e ligjërimit të zotimit 

apo angazhimit për një propozicion p me anë të foljeve garantoj dhe guarantee
135

. 
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132

 Megjithëse siç pohon Austini, një pohim mund të jetë performativ edhe pse nuk ka një folje 

performative në vetën e parë apo në mënyrën veprore. Madje folja mund të jetë edhe pavetore. Ai sjell 

shembujt e mëposhtëm për ilustrim: 

1. You are hereby authorized to pay . . . .  

2. Passengers are warned to cross the track by the bridge only. 

3. Notice is hereby given that trespassers will be prosecuted. 

John Austin. J. O. Urmson and Marina Sbisa, eds., How to Do Things with Words 2nd ed. (Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1975), fq. 57. 
133

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 28.02.2008. Artikulli me titull Shëndetësia, sistemi i së ardhmes. nga 

Nard Ndoka. 
134

 Marrë nga http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2010 SPOK NBC_MeetPress), (Aksesi: 

13.04.2010). 
135

 Po të ndërkëmbejmë foljen performative garantoj në shembullin (33) me një folje tjetër performative , si 

për shembull siguroj, e cila është sinonimike me garantoj, atëherë akti i ligjërimit të kryer do të ishte i 

dykuptimtë. Ose do të interpretohej si një akt garancie ose si një akt vërtetësie. Madje, mund të shkohet 

edhe më tej. Po të ndërkëmbejmë foljen performative guarantee në shembullin (34) me një folje tjetër 

performative, si për shembull, tell, atëherë akti i ligjërimit të kryer do të ishte krejt i ndryshëm nga ai 

fillestar. Do të kishim të bënim me një akt ligjërimi me anë të të cilit lokutori vërteton pohimin p. 
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28 

 

Sërli
136

 sqaron se propozicioni, i cili shprehet me një akt propozicional, nuk mund të 

prodhojë i vetëm një akt ligjërimor. Strukturat “se/që ...” në shqip dhe “that ...” në 

anglisht, të cilat ndjekin përdorimin e foljeve performative në fjali
137

, nuk perbejnë 

pohime apo akte ligjërimore të plota. Austini
138

 vëren se foljet të cilat klasifikohen si folje 

performative shërbejnë për të bërë të qartë se çfarë veprimi (akt ligjërimor) po kryet me 

anë të pohimit. Kështu që, foljet performative garantoj, apo më mirë shprehjet 

performative unë garantoj, përveç se sjellin pohimet tek shembujt e dhënë, gjithashtu i 

shndërrojnë këto pohime
139

 në angazhime për t’u ndërmarrë nga ana e lokutorëve, të cilët 

kryejnë aktin e ligjërimit në fjalë dhe pranojnë si kompensim diçka tjetër nëse nuk 

mbahet zotimi
140

. Për sa më sipër, del në pah një tipar i rëndësishëm i foljeve 

performative
141

; ai i të mos qenit pjesë e propozicionit të fjalisë për nga ana kuptimore, 

tipar, i cili ndihmon në klasifikimin e njësive gjuhësore si konektorë.
142

 

 Një veçori tjetër që i klasifikon foljet (shprehjet) performative si konektorë është 

tipari i konektivitetit që ato realizojnë në tekst, veçanërisht në dimensionin ndërvetjak dhe 

aspektin pragmatik. Sërli shpjegon se “këto shprehje shërbejnë për të lidhur pohime me 

pohime të tjera në mjedisin rrethues”
143

, pra tekstin. Për shembull, garancia që jep 

lokutori në shembullin (33) nëpërmjet foljes performative garantoj është një akt 

ligjërimor, i cili është i ndërlidhur dhe ndërvarur me kontekstin dhe kotekstin. Në këtë 

mënyrë, folja mundëson konektivitetin kohesiv dhe koherent midis pjesëve të tjera të 

tekstit. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për guarantee tek shembulli (34).   

 Gjithashtu vihet re se disa folje performative janë shumë të ngjashme me disa 

ndajfolje lidhëze, jo vetëm për nga funksioni në fjali, por edhe nga ana semantike. Për 

shembull, Austini
144

 sjell shembujt e mëposhtëm (35) dhe (36): 

 

(35) a. I conclude that Tom will not leave.   

b. I bet that Tom will not leave.   

c. I predict that Tom will not leave.   
 

(36)  a. Therefore Tom will not leave.   

b. Probably Tom will not leave.
145
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 John R. Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. (Cambridge: Cambridge 

University Press 1969), fq. 29. 
137

 Në shembullin (33) kemi …garantoj … se ... dhe në shembullin (34) kemi I guarantee you (that) … .  
138

 John Austin. J. O. Urmson dheMarina Sbisa, eds., How to Do Things with Words 2nd ed. (Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1975), fq. 61. 
139

 Këto pohime në vetvete mund të përshkruhen si semantiko-pragmatike, sepse për nga aspekti semantik 

kanë përmbajtje propozicionale, kurse për nga aspekti pragmatik kanë forcën ilokucionare shprehëse. E 

njëjta gjë vlen edhe për njësitë leksikore brenda pohimeve. 
140

 Për shembull në shembullin (33) lokutori (Ministri Ndoka) mund të kërkojë që kritikët të zhgënjehen 

akoma më shumë me të apo mbështetësit të mos ta besojnë nëse angazhimi p nuk përmbushet nga ai. Kurse 

në shembullin e dytë lokutori (Senatori John McCain) pret një dështim në mënyrën e të arsyetuarit për p. 
141

 Këto lloj foljesh janë gjithashtu shumë të ngjashme me foljet parentetike, të cilat do të trajtohen në 

pjesën që vijon. 
142

 Për një listë të tipareve që karakterizojnë konektorët shih nënkapitullin I.3 Përmbledhje 
143

 John Searle. tek “A taxonomy of illocutionary act” në Language, Mind and Knowledge, ed. Keith 

Gunderson (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1975), fq. 348. 
144

 Autor i cituar tek Diane Blakemore, The Semantics and Pragmatics of Discourse Markers (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002), fq. 40. 
145

 Po aty. 
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 Foljet performative në bazë të forcës ilokucionare që mbartin dhe përcjellin, 

kategorizohen në pesë lloje
146

: 

 

1. Pohuese. Qëllimi i foljeve në këtë grup është klasifikimi i thënies nga ana e 

lokutorit si një pohim i caktuar, për shembull, si pohim, mohim, pretendim, 

sugjerim, thënie etj. 

Shembuj foljesh performative në shqip: pohoj, mohoj, pretendoj, them, sugjeroj, 

parashikoj etj. 

Shembuj foljesh performative në anglisht: assert, negate, deny, claim, tell, suggest, 

predict etj 

 

2. Drejtuese. Foljet e kësaj kategorie synojnë t’i japin udhëzime interlokutorit për të 

kryer një veprim të caktuar. Këtu përfshihen direktiva si urdhra, kërkesa apo 

udhëzime. 

Shembuj foljesh performative në shqip: kërkoj, urdhëroj, udhëzoj, ftoj, lutem, 

ndaloj etj. 

Shembuj foljesh performative në anglisht: request, ask, order, instruct, invite, beg, 

forbid etj.  

 

3. Zotuese. Këto folje kryejnë ato akte ligjërimore me anë të të cilave lokutori zotohet 

apo angazhohet për kryerjen e një veprimi v në të ardhmen. Veprime të tilla 

përfshijnë premtime, oferta, ndërmarrje, garanci, marrëveshje etj. 

Shembuj foljesh performative në shqip: zotohem, ofroj, garantoj, siguroj, refuzoj, 

përkushtoj etj. 

Shembuj foljesh performative në anglisht: commit, offer, guarantee, assure, reject, 

dedicate etj. 

 

4. Shprehëse. Foljet në këtë grup shprehin një gjendje psikologjike të folësit për një 

situate s, si për shembull, përgëzime, mburrje, ankesa, fajësime, ngushëllime, 

falënderime etj. 

Shembuj foljesh performative në shqip: falënderoj, përshëndes, përgëzoj, fajësoj, 

ankohem etj. 

Shembuj foljesh performative në anglisht: thank, greet, congratulate, blame, 

complain etj.  

 

5. Deklaruese. Foljet performative deklaruese shënojnë akte ligjërimore 

jashtëgjuhësorë duke ndërlidhur përmbajtjen propozicionale të thënies me realitetin 

e jashtëm. Shembuj të tillë janë deklarimet, kapitullimet, konfirmimet, caktimet, 

emërimet etj. 

                                                 
146

 Për më tepër rreth akteve, forcës dhe foljeve (shprehjeve) ilokucionare shih  

John Searle. tek “A taxonomy of illocutionary act” në Language, Mind and Knowledge, ed. Keith 

Gunderson (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1975), fq. 344 - 369.  

Adrian Akmajian, Richard A. Demers dhe Robert M. Harnish, Linguistics: An Introduction to Language 

and Communication (Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology, 1979), fq. 267 – 302.  
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Shembuj foljesh performative në shqip: emëroj, autorizoj, licencoj, përuroj, pushoj 

etj. 

Shembuj foljesh performative në anglisht: appoint, authorize, licence, inaugurate, 

dismiss etj.  

 

Shtojca D përmban një tabelë të pasur me folje performative në gjuhën shqipe dhe 

ekuivalentet e tyre në anglisht.
147

 Tabela përfshin foljet performative më të hasura në të 

dyja gjuhët, bën përqasjen e tyre si dhe i kategorizon ato në të pesta llojet që përmendëm 

pak më sipër. 

 

I. 1. 5. 1 Barasvlershmëria midis foljeve performative në shqip dhe anglisht 

 

 Ndoshta do të nevojitej një studim edhe më i detajuar se ky për të nxjerrë në pah 

dallimet midis foljeve apo shprehjeve performative në shqip dhe anglisht. Megjithatë, do 

të përpiqemi më poshtë të nënvizojmë ato pak çështje, të cilat gjykojmë se janë më me 

rëndësi në studimin tonë.  

 Dallimet që hasen në përqasje nuk duket të jenë në përmbajtjen semantike apo në 

funksionin e tyre në tekst, por në dendurinë e përdorimit të tyre. Anglishtja edhe shqipja 

janë relativisht të pasura me folje, të cilat, mund të përdoren për të kryer aktet e ligjërimit. 

Mirëpo në anglisht gjejmë një përdorim të foljeve performative, jo vetëm më të 

larmishëm, por edhe më të shpeshtë se sa në shqip. Në këndvështrimin tonë kjo ndodh për 

dy arsyet e dhëna në vijim.  

Së pari, në shqip lokutorët e realizojnë konektivitetin tekstual si dhe metafunksionin 

ndërvetjak në tekst më shpesh me mjete të tjera gjuhësore sesa me folje performative. Të 

tilla mjete përfshijnë kryesisht aspekte të modalitetit, si përdorimi i foljeve, ndajfoljeve, 

mbiemrave apo emrave. Në shembullin (37) më poshtë lokutori përdor shprehjen do të 

kemi jo vetëm më shumë të papunë ..., në vend të shprehjes performative parashikoj jo 

vetëm më shumë të papunë ..., ose në shembullin (38) përdoret fjala dakord, në vend të 

foljes performative pajtohem.  

 

(37) Po qe se ata taksohen njësoj si të tjerët, kjo tregti shuhet. Do të kemi jo 

vetëm më shumë të papunë, më shumë vogëlushë që do të kenë mangësi në 

shtëpitë e tyre, por do të ndërpresim edhe disa energji, që si rrallëherë për 

shqiptarin e sotëm, mbetur në vendlindje, shkojnë drejt punës dhe parasë së 

fituar me djersën e ballit.
148

 

 

(38) A: Mund të shkojmë edhe nesër për vizitë tek ata. 

B: Jam dakord me ty!
149
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 Për përpilimin e tabelës është shfrytëzuar literatura e mëposhtme: 

Daniel Vanderveken, Meaning and Speech Acts (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), fq. 166 – 

213. 

Jani Thomai et al., Fjalor Sinonimik i Gjuhës Shqipe (Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2004). 
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 Marrë nga gazeta Standard, 25.09.2010. Artikulli me titull Sa kushton një kasë fiskale?  nga Artan  

Fuga. 
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 Shembulli ynë. 
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Së dyti, duhet të ketë edhe faktorë socio-kulturorë, të cilët mund të kenë ndikimin e 

tyre për sa i përket kësaj çështjeje, çka vihet re edhe në ndryshimet gjuhësore që ka 

pësuar gjuha shqipe sidomos pas viteve ‘50.  

 Gjithsesi, gjykojmë se duhet një studim shumëplanësh për të kapur arsyet e 

përdorimit të paktë të foljeve performative.  

 

I. 1. 6 Folje ose shprehje parentetike 

 

 Kjo pjesë e këtij kreu merr në shqyrtim një grup foljesh ose shprehjesh, të cilat 

Urmsoni i quan folje apo shprehje parentetike
150

 (parenthetical verbs/expressions). Folje 

të tilla si mendoj, supozoj, besoj dhe shumë të tjera si këto janë pjesë e këtij grupi foljesh. 

Shembulli (39) ilustron përdorimin e foljes parentetike besoj në shqip dhe shembulli (40) 

përdorimin e foljes believe në anglisht. 

 

(39) a. Besoj se arkitektët e ardhshëm nuk do të ma marrin për ters që të them dy 

fjalë. 

b. Arkitektët e ardhshëm, besoj se ,nuk do të ma marrin për ters që të them 

dy  fjalë. 

c. Arkitektët e ardhshëm nuk do të ma marrin për ters që të them dy fjalë, 

besoj.
151152

 

 

(40) a. I believe this is a question that future research needs to investigate. 

b. This is a question, I believe, that future research needs to investigate. 

c. This is a question that future research needs to investigate, I believe.
153

 

 

Foljet besoj dhe believe janë përdorur në tre pozicione të ndryshme në fjalitë 

përkatëse, të cilat janë identike nga ana semantike, megjithëse ndryshojnë pak nga ana 

gramatikore apo stilistikore. Tek fjalitë (a.) foljet parentetike paraprinë periudhën dhe 

propozicionet e shprehura në to, tek fjalitë (b.) ato ndërpresin fjalinë apo rrjedhën e saj, 

dhe në fjalitë (c.) këto folje vendosen në fund të periudhës. Pra, vërehet një vendosje e 

këtyre foljeve parentetike në tre pozicione të ndryshme në periudhë pa pasur ndonjë 

lidhje sintaksore me to. Gjithashtu, del në pah lidhja e tyre me fjalitë, për vetë faktin se 

ato shprehin një akt ligjërimor (atë të besimit të lokutorit) në periudhat përkatëse. Ashtu 

si foljet performative, edhe foljet parentetike nuk janë pjesë e propozicionit të fjalisë apo 
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 James O. Urmson. tek “Parenthetical Verbs” në Essays in Conceptual Analysis. ed. Antony Flew, 

(London: Macmillan & Co Ltd, 1956). fq. 192. 
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pohimit (ose pohimeve të tjera)
154

 por, natyrisht, janë të ndërvarura dhe të ndërlidhura me 

tekstin në përgjithësi. 

Urmsoni
155

 pohon se një folje e cila është në vetën e parë të së tashmes dhe që 

mund të vihet në fillim, në mes apo në fund të një fjalie apo periudhe dëftore është një 

folje parentetike. Ai gjithashtu shton se termi “parentetik” është vetëm një term i 

përshtatshëm për t’u përdorur për këto folje dhe se nuk nënkupton asnjë gjë tjetër 

përveçse përdorimin e lirë të tyre në fjali dhe funksionin e tyre pragmatik. Funksioni i 

tyre në fjali është ndoshta tipari më i veçantë që këto folje kanë, pasi siç vë në dukje 

studiuesi, “në përdorime të tilla, ato në vetvete nuk kanë ndonjë kuptim përshkrues, por 

funksionojnë si shënjues, të cilët e udhëheqin dëgjuesin drejt një vlerësimi të drejtë të 

pohimit në kontekstin, ... logjikën e tij.”
156

 Ky fakt gjithashtu mbështetet edhe nga 

Benveniste
157

, i cili thekson rolin e tyre përshkrues si shënjues subjektiviteti, pra si mjete 

me anë të të cilave folësi komenton për pohimin dhe në të njëjtën kohë shpreh qëndrimin 

e tij për thënien. 

Në fund të pjesës I.1.4 vumë në dukje faktin se foljet parentetike dhe foljet 

performative janë shumë të ngjashme. Madje ngandonjëherë dallimi midis tyre është i 

panevojshëm. Laiënsi është i mendimit se do të ishte më e përshtatshme të “zgjeronim 

përkufizimin e dhënë nga Urmsoni për foljet parentetike në mënyrë që të përfshiheshin në 

të edhe foljet performative të cilat përdoren në mënyrë parentetike.”
158

 Ai e mbështet këtë 

pohim me analizën që i bën shembullit (41). Folësi në këtë shembull i bashkëngjit fjalisë 

së parë I’ll be there at two o’clock, me anë të së cilës ai kryen aktin ilokucionar të 

premtimit, një fjali të dytë, I promise you, e cila e bënë eksplicite natyrën e aktit të 

ligjërimit – aktin e premtimit. Shprehja parentetike “‘I promise you’ më tepër konfirmon 

sesa vendos zotimin e folësit.”
159

  

 

(41) I’ll be there at two o’clock, I promise you.
160

 

 

Një çështje që dëshirojmë të prekim në fund të kësaj pjese është ajo e përqasjes apo 

ngjashmërisë së foljeve parentetike me ndajfoljet komentuese, të cilat klasifikohen si 

konvektorë. Urmsoni
161

 vë re se këto folje nuk janë të vetmet mjete gjuhësore që 

udhëzojnë dëgjuesin apo interlokutorin sesi t’i marrë apo t’i interpretojë pohimet e 

lokutorit
162

.  Ai thotë se shumë ndajfolje mund të lëvizin aq lehtë në fjali sa edhe foljet 

parentetike, siç edhe vërehet në shembullin (42) më poshtë. 
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(42) a. Unfortunately he is ill. 

b. He is ill, unfortunately.
163

 

 

Roli i këtyre ndajfoljeve, ashtu si edhe ai i foljeve parentetike, është që të cilësojnë apo 

përcaktojnë pohimin që ato shoqërojnë në tekst, dhe këtë rol e kryejnë duke udhëzuar 

interlokutorin drejt interpretimit të përshtatshëm të tekstit. Madje Urmsoni sjell edhe një 

listë të shkurtër semisinonimike midis ndajfoljeve komentuese dhe foljeve parentetike. 

Megjithëse, ai shton se nuk është e mundur që secila ndajfolje të ketë një folje parentetike 

ekuivalente.  

 

happily -- I rejoice     probably -- I believe 

unfortunately -- I regret    certainly -- I know 

consequently -- I infer (deduce)   admittedly -- I admit 

presumably -- I presume
164

 

 

Ai përfundon duke shprehur mendimin se këto ndajfolje dhe foljet parentetike luajnë pak 

a shumë të njëjtin rol dhe se ato kanë pak a shumë të njëjtën lidhje
165

 me pohimet që 

shoqërojnë, gjë që e bën krahasimin midis tyre me vlerë
166

. 

Shtojca DH
167

 përmban një tabelë me folje parentetike në gjuhën shqipe dhe 

ekuivalentet e tyre në anglisht.
168

 Tabela përfshin foljet parentetike më të hasura në të 

dyja gjuhët, dhe bënë përqasjen e tyre duke i grupuar në folje parentetike konjitive ose 

folje parentetike logjike.  

 

I. 1. 6. 1 Barasvlershmëria midis foljeve parentetike në shqip dhe anglisht 

 

Parimisht, të gjitha foljet performative të sjella në shtojcën D mund të përdoren si 

folje parantetike në anglisht dhe disa prej tyre edhe në shqip. Megjithëse pozicioni i tyre 

më i shpeshtë, si dhe ai i foljeve parentetike në shtojcën DH, është në krye të fjalisë dhe 

shumë herë më pak në mes të saj. Pozicioni fundor parapëlqehet më tepër në ligjërimin e 

thjeshtë dhe me disa folje të caktuara, si për shembull, foljet parentetike konjitive të 

renditura në shtojcën DH. Në shqip kemi të njëjtën situatë si me foljet performative; një 

                                                 
163

 Marrë nga James O. Urmson. tek “Parenthetical Verbs” në Essays in Conceptual Analysis. ed. Antony 

Flew, (London: Macmillan & Co Ltd, 1956), fq. 200. 
164

 Po aty. 
165

 Termi që Urmsoni përdor është “lidhje gramatikore”, i cili, në gjykimin tonë, është pak i paqartë, sepse 

ndërlidhja midis konektorëve në fjalë dhe pohimit nuk është vetëm gramatikore por edhe pragmatike, siç 

edhe u diskutua. Nëse do të bënim një paralelizëm, do të thoshim se ata kanë jo vetëm lidhje fizike 

tekstuale, por edhe lidhje metafizike. 
166

 James O. Urmson. tek “Parenthetical Verbs” në Essays in Conceptual Analysis. ed. Antony Flew, 

(London: Macmillan & Co Ltd, 1956), fq. 201. 
167

 Këtu nuk janë renditur foljet performative të cilat janë përfshirë në shtojcën D, por vetëm ato folje 

konjitive apo logjike dhe parentetike, të cilat nuk klasifikohen si folje performative. 
168

 Për përpilimin e tabelës është shfrytëzuar literatura e mëposhtme: 

James O. Urmson. tek “Parenthetical Verbs” në Essays in Conceptual Analysis. ed. Antony Flew,  (London: 

Macmillan & Co Ltd, 1956), fq. 192 - 212. 

Jani Thomai et al., Fjalor Sinonimik i Gjuhës Shqipe (Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2004). 

Albanian Explanatory Dictionary, (http://www.gjuha-shqipe.com). 

Longman Dictionary of Contemporary English (CD-ROM), edicioni 2003. 
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përdorim të pakët të foljeve parentetike në përgjithësi. Edhe këtu parapëlqehet përdorimi 

në krye të fjalisë, shumë rrallë në mes të saj
169

 dhe pothuajse asnjëherë në fund të saj
170

. 

 

I. 1. 7 Njësi të tjera 

 

 Përveç njësive të cilat i trajtuam gjerësisht në këtë krye, ka edhe njësi të tjera të 

cilat ose nuk futen tek asnjëra nga to ose janë diçka e ndërmjetme midis tyre. Këto njësi 

mund të klasifikohen si konektorë, pasi përmbushin pothuajse të gjitha kriteret
171

 për të 

realizuar konektivitetin në tekst. 

 Ndërtimet leksikore apo gramatikore
172

 të tipik konektorial gjejnë një përdorim 

të kënaqshëm në tekst. Tipari i tyre i veçantë është se këto ndërtime nuk kanë një formë 

të caktuar, për shembull, si njësitë njëfjalëshe apo dyfjalëshe.  Për më tepër, ato mund të 

ndërtohen aty për aty në ligjërim, ndryshe nga, fjala vjen, lidhëzat, të cilat janë 

pothuajse
173

 të ngurta në formë. Për shkak të këtij tipari, është e pamundur të sillet një 

listë e plotë e këtyre ndërtimeve. Megjithatë, po përmendim vetëm disa në mënyrë që të 

shquajmë natyrën e tyre konektoriale në tekst. Në shembullin (43) më poshtë ndërtimi 

leksikor me sa më sipër, së pari, mundëson lidhjen kohesive të tekstit paraprirës dhe 

tekstit vijues, dhe, së dyti, nuk është pjesë e propozicionit të fjalisë në të cilën përdoret. 

Kështu që, nga njëra anë kryen ndërlidhjen tekstuale të segmenteve të tekstit
174

 dhe nga 

ana tjetër është për nga plani sintaksor dhe semantik plotësisht i shkëputur nga fjalia
175

.    

 

(43)  Me sa më sipër, merret vesh se unë nuk po nulifikoj intelektualitetin e tyre 

... .
176

 

 

 Ndërtimet gramatikore gjithashtu funksionojnë pak a shumë njësoj si ndërtimet 

leksikore. Për shembull, në shembullin (44), fjalia e nënrenditur kushtore if I am not 

mistaken është përdorur për të zbutur pohimin e lokutorit duke mos dhënë përshtypjen për 

t’u shfaqur i prerë në mendimin e tij.  

 

                                                 
169

 Përdorimi parentetik normalisht ka për tipar përdorimin e presjes (siç ishte rasti i foljes besoj tek 

shembulli (39) më sipër) dhe nuk duhet ngatërruar me përdorime në mes të periudhës siç ilustrohet në 

shembullin e mëposhtëm, në të cilin folja performative mendoj projekton propozicionin e fjalisë së dytë në 

periudhë.  

Shqetësimi është i drejtë dhe mendoj se Gërdeci është një arsye më shumë që Shqipëria të 

pranohet në NATO. 

Marrë nga e përditshmja Shqip, 02.04.2008. Artikulli me titull “NATO, Shqipëria e meriton ftesën”. 
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 I vetmi rast që kemi hasur me përdorimin fundor të një foljeje parentetike ka qenë shembulli i 

mëposhtëm me foljen them. 

Nuk e kundërshton prapë (propozimin) …, them unë. 
171

 Nënkreu I.3 Përmbledhje përmban një listë të këtyre kritereve.  
172

 Në trajtimet e mësipërme, këto ndërtime leksikore apo gramatikore i kemi emërtuar shpesh si lokucione, 

siç ishin shembujt e lokucioneve lidhëzore me kusht që, (on condition that), me kusht që, (providing that) 

apo lokucioneve ndajfoljore si me fjalë të tjera, (in other words), në tërësi,(on the whole) etj. 
173

 Përjashto këtu hiponimet konektoriale shumëfjalëshe apo ato të tipik lokucione, si për shembull, edhe 

kur apo në qoftë se.  
174

 Pra, shkon përtej strukturës së brendshme të fjalisë dhe vepron në planin global të tekstit. 
175

 Fjalia do të ishte e vlefshme nga të dyja këto aspekte edhe në mungesë të me sa me sipër.  
176

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 18.01.2008. Artikulli me titull Shqipëria e sunduar prej të njëjtit 

establishment kulturor e politik. nga Mustafa Nano. 
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(44) The consensus about such policies among academics stems, if I am not 

mistaken, from a general view that there is a single broad conflict in public 

policy and political affairs between those with good intentions, who want to 

help the disadvantaged, and those who are selfish and opposed to any aid to 

those less fortunate.
177

 

 

Kjo fjali është këtu në rolin e konektorit, sepse nuk ndërton kurrsesi marrëdhënie 

kushtore me fjalinë kryesore. Arsyeja tjetër është se fjalia në fjalë mund edhe të mos 

përfshihet në ligjërim dhe përsëri propozicioni do të ngelet i vlefshëm. Funksioni i saj 

shfaqet qartë në planin ndërvetjak të ligjërimit midis lokutorit dhe interlokutorit duke 

fituar vlera metafunksionale ndërvetjake dhe tekstuale. Për nga natyra, ndërtime të tilla si 

if I am not mistaken janë shumë afër ndajfoljeve komentuese të tipit ligjërimor-

funksional. Diçka e ngjashme vërehet edhe në shembullin (45), në të cilin  konektori po 

deshe, shënon dhe përcjell mirësjelljen gjuhësore  të lokutorit ndaj interlokutorit në lidhje 

me kërkesën e tij. 

 

(45)  Më jep një gotë ujë, po deshe.
178

 

 

 Ndërtimet leksikore apo gramatikore kanë kryesisht metafunksione ndërvetjake dhe 

tekstuale në tekst. Kjo nënkupton faktin që këto ndërtime konektoriale ose shprehin 

qëndrimin e lokutorit, përcjellin mesazhin e tij etj., ose shërbejnë për të strukturuar 

segmentet e tekstit duke realizuar kohezionin dhe koherencen e tij në planin e 

përgjithshëm. Megjithëse, nuk duhen anashkaluar edhe rastet kur ndërtime të veçanta 

zëvendësojnë ndonjë lidhëz në kontekste të caktuara. Çalkeri
179

 përmend shembullin e 

lidhëzës when (kur)
180

, e cila mund të zëvendësohet me ndërtime më specifike si on the 

day, the first time apo at the very moment siç tregohet në shembujt (46 a.) dhe (46 b.) më 

poshtë. 

 

(46) a. This came on the day I got  my last bank statement. 

b. The first time I came here, I had the best night’s sleep for months.
181

 

 

Njësi të tjera të cilat mund të kategorizohen si konektorë janë edhe foljet kur 

përdoren pak a shumë si pasthirrmat. Folje të tilla janë shumë të pakta si në shqip edhe në 

anglisht, megjithëse kanë një përdorim të shpeshtë në ligjërimin e folur. Ndër to, mund të 

përmendim shiko dhe dëgjo në shqip si dhe të barasvlershmet e tyre në anglisht look dhe 

listen. Shpërndarja dhe vendi i tyre në tekst përcakton edhe funksionin e tyre, por, 

përgjithësisht, prodhohen në mënyrë spontane në ligjërim për të tërhequr vëmendjen e 

interlokutorit.  
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 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 1990 ACAD Academic Qs), (Aksesi: 

05.09.2011). 
178

 Shembulli ynë. 
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 Sylvia Chalker, English Guides 9: Linking Words (London: Harper Collins Publishers, 1998b), fq. 12. 
180

 Nënvizojmë faktin se lidhëzat funksionojnë në organizimin logjik të tekstit dhe përgjithësisht brenda 

periudhës. 
181

 Marrë nga Sylvia Chalker, English Guides 9: Linking Words (London: Harper Collins Publishers, 

1998b), fq. 12. 

http://corpus.byu.edu/coca/
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 Ashtu si foljet që ishin analoget e pasthirrmave, edhe mbiemrat mund të merren si 

analoget e pjesëzave. Fraseri
182

 i kategorizon këto mbiemra si hiponime të konektorëve 

pragmatikë dhe i emërton speaker displeasure markers, të cilët shërbejnë përgjithësisht 

për të përcjellë pakënaqësinë, mërzinë apo bezdinë e lokutorit
183

. Janë të paktë si në shqip 

edhe në anglisht. Si shembuj mund të merren mbiemrat dreq apo alamet në shqip si dhe 

damned apo emrat e mbiemërzuar në anglisht the hell, the devil. E veçanta e këtyre 

mbiemrave në shqip, të cilët shërbejnë gjithsesi si konektorë, është fakti se ndryshe nga 

mbiemrat e zakonshëm, të cilët vijnë pas emrit, ato paraprijnë emrin, siç ilustrohet në 

shembujt e mëposhtëm.  

 

(47) a. Mbaroi ajo dreq mbledhje? 

b. Alamet loje pash sot!
184

 

c. Any damned fool could do that, as I'd managed to prove so often 

before.
185

 

  

Së fundi, një njësi tjetër që mund të klasifikohet si konektorë janë thirrorët
186

. 

Shembuj të tillë përfshijnë: 

 

Tituj standard: Z. President, Kolonel, Profesor, Shkëlqesia Juaj, Z. Ministër etj 

Emra profesionesh: kamerier, doktor, sekretare, gjykatës etj. 

Emra të përgjithshëm: zonjë, zotëri, vëlla, motër, zonja e zotërinj etj.
187

 

 

Këto lloj konektorësh nuk shfaqin ndonjë vlerë të veçantë studimore. Megjithëse hasen jo 

rrallë në ligjërim, ato thjesht shënojnë apo tregojnë se kujt i drejtohet mesazhi i lokutorit. 

Gjithashtu, thirrorët kanë metafunksion ndërvetjak pasi “njohin” rolet dhe statuset sociale 

të interlokutorëve. Për shembull, lokutori “duke përdorur shprehje të tilla pranon ... rolin 

e tij përballë interlokutorit”
188

, siç mund të jenë rastet e roleve reciproke doktor – pacient, 

prind – fëmijë apo gjykatës - avokat  dhe anasjelltas. 

 

 

I. 2 Deiksisi, anafora dhe konektorët 

 

 Në këtë nënkrye do të ndalemi shkurtimisht në trajtimin e koncepteve të lidhura me 

deiksisin dhe anaforën. Fillimisht, ato do të përshkruhen veç e veç, më pas, do të 

përqasen dhe në fund, do të përpiqemi të vëmë në dukje ato vlera deiktike dhe anaforike, 

të cilat lidhen me konektorët. 

                                                 
182

 Bruce Fraser. “Pragmatic Markers.”, fq. 21. (http://people.bu.edu/bfraser/) 
183

 Për t’u nënvizuar këtu është fakti që, siç pohon Fraseri, “nuk është zakonisht e qartë nëse interlokutori 

apo situata janë objekti i mërzisë etj.” Po aty. 
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 Shembujt tanë. 
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 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2011 FIC Bk: KenseiLawsonVampire), 

(Aksesi: 24.10.2011). 
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 Termi në anglisht që Fraseri (1996) përdor është vocative markers.   
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 Klasifikimi është marrë nga Bruce Fraser. “Pragmatic Markers.”, fq. 21. (http://people.bu.edu/bfraser/), 

por shembujt janë pasuruar nga ne. 
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 John Lyons, Semantics 2 (Cambridge: Cambridge University Press 1977), fq. 575. 
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 E zëmë se shembullin (48) më poshtë e kemi hasur diku të shkruar dhe jashtë 

kontekstit origjinal. Do të ishte pothuajse e pamundur të gjendej se kujt i referohet 

përemri ne (d.m.th. referenti i ne), në qoftë se nuk do të kishim një kontekst më të gjerë 

apo njohuri të tjera jashtëgjuhësore.  

 

(48) Ne po vazhdojmë festimet.
189

 

 

Fjalë të tilla si ne, pohon Kreidleri
190

, tregojnë apo i drejtohen një referenti në një 

kontekst fizik dhe shoqëror, në të cilin marrin pjesë të paktën dy interlokutorë dhe quhen 

fjalë deiktike. Fjalët deiktike në anglisht dhe në shqip do të përfshinin të paktën tre 

kategori të mëdha:  

 

a. Fjalë deiktike përemërore: unë, ti, ne, ata etj. në shqip; I, you, we, they etj. në 

anglisht. 

b. Fjalë deiktike vendore: këtu apo atje në shqip; here apo there në anglisht. 

c. Fjalë deiktike kohore: tani, pastaj, dje, nesër etj. në shqip; now, then, yesterday, 

tomorrow etj. në anglisht. 

 

Në terma më teknike dhe gjuhësore, deiksisi “i referohet funksionit të përemrave 

vetor dhe dëftor, të kohës dhe të një larmie tjetër tiparesh leksikore dhe gramatikore, të 

cilat lidhin pohimet me koordinatat hapësinore-kohore të akteve të pohimeve”.
191

 

Gjithashtu, me deiksis do të kuptojmë “vendndodhjen dhe identifikimin e personave, 

objekteve, ngjarjeve, proceseve dhe aktiviteteve, për të cilat flasim, apo i referohemi, në 

lidhje me kontekstin hapësinor dhe kohor.”
192

 Në vetvete konteksti përfshin një numër n 

pohimesh (pra tekstin), pjesëmarrjen në të, “në prani” të të paktën dy interlokutorëve, siç 

edhe u përmend më sipër.  

 Anafora, nga ana tjetër, është “një lloj reference dytësore”
193

, me anë të së cilës i 

referohemi një reference të mëparshme. Në shembullin (49) përemri Ai i referohet 

Veleshnjas, i cili është përmendur në fjalinë paraprijëse, dhe të dy njësitë leksikore janë 

bashkëreferenciale.   

 

(49) Gjithashtu, Veleshnja ka kërkuar që të ribëhen aktet e ekspertimit teknik, 

ekonomiko-financiar, si dhe riekspertimi i shkakut të shpërthimit në Gërdec. 

Ai ka kërkuar gjithashtu që të rrëzohet ekspertimi i mëparshëm, pasi sipas tij 

është në shkelje të kodit.
194

 

 

Anafora konsiderohet një mjet gjuhësor i rëndësishëm për të ndërtuar kohezionin dhe 

koherencën në tekst. Grini e konsideron anaforën “si procesin me anë të të cilës një 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 03.03.2008. Artikulli me titull Detyrat tona pas shtetësisë. nga Nazmi 

Lukaj. 
190

 Charles W. Kreidler, Introducing English Semantics (London: Routledge 1998), fq. 144. 
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 John Lyons, Semantics 2 (Cambridge: Cambridge University Press 1977), fq. 636. 
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 Po aty, fq. 637. 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 06.09.2011. Artikulli me titull “Gërdeci” dy avokatë heqin dorë nga 

dëshmitarët. 
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element gjuhësor interpretohet si rrjedhojë e një njësie paraprijëse – antecedentin e tij”.
195

 

Në gjykimin tonë, ky interpretim ka bëjë jo vetëm me ndërlidhjen gramatikore midis 

segmenteve të tekstit (kohezionin), por gjithashtu edhe me qëndrueshmërinë dhe 

vazhdimësinë semantike të këtyre segmenteve të ndërlidhura (koherencën). Shprehjet 

anaforike përfshijnë kryesisht 

 

a. Përemra vetor, pronor dhe dëftor 

b. Emra të përveçëm 

c. Emra të shquar 

  

Në pamje të parë duket se deiksis dhe anafora janë të ngjashme. Por në fakt, nuk 

është ashtu
196

. Laiënsi pohon se “anafora presupozon që referenti duhet të ketë vendin e 

tij në universin e ligjërimit”, gjë që nuk ndodh me deiksisin, i cili “është një nga mjetet 

kryesore për ne, në mënyrë që të përfshijmë entitete në universin e ligjërimit... .”
197

 Pra, 

anafora shihet më tepër si “një element brendagjuhësor”
198

, i cili vepron kryesisht në 

planin lokal të tekstit. Për shembull, në shembullin (49) përemri anaforik Ai i referohet 

apo ka për referent emrin Veleshnja, i cili është pjesë e universit të ligjërimit, pra kërkon 

një interpretim semantik (ose brendagjuhësor), kurse në shembullin (48) përemri dektik 

ne kërkon një interpretim pragmatik (ose jashtëgjuhësor), i cili nuk mund të nxirret nga 

universi i ligjërimit. Siç edhe u përmend më sipër, deiksis lidh tekstin me kontekstin, 

ndërsa anafora lidh tekstin me ko-tekstin.
199

  

 Konektorët përveç tipareve, të cilat i kemi përmendur gjatë gjithë këtij kreu, shfaqin 

edhe veti deiktike apo anaforike në planin lokal dhe global të tekstit. Pra, mund të flitet 

për konektorë deiktikë dhe konektorë anaforikë. Megjithatë, ata nuk duhet të ngatërrohen 

me njësitë e mirëfillta deiktike apo anaforike, por të konsiderohen si analoge në 

funksionet apo metafunksionet që ata kryejnë në ligjërim apo tekst.  

 Konektorët deiktikë janë kryesisht pjesëza, pasthirrma, folje dhe shprehje 

performative apo parentetike si dhe disa njësi të tjera, të cilat u trajtuan në pjesën I.1. Le 

të shqyrtojmë përdorimin deiktik të këtyre konektorëve me ilustrimet e mëposhtëm. 

 Në shembullin (50) kemi të ilustruar dy pjesëza, ndoshta dhe madje. Që të dyja 

kanë metafunksion ndërvetjak në këtë tekst, që do të thotë se ato shërbejnë si “ura 

lidhëze” midis mesazhit dhe qëndrimit, i cili përcillet nga lokutori dhe perceptimit apo 

interpretimit të këtij mesazhi apo qëndrimit nga ana e interlokutorit. Në rastin e 

përdorimit të ndoshta kemi të bëjmë me nxjerrjen në pah të elementit të dyshimit nga ana 

e lokutorit. Nuk ka element gjuhësor të mjaftueshëm në tekst (apo pasazh) në mënyrë që 
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 John Lyons, Semantics 2 (Cambridge: Cambridge University Press 1977), fq. 673. 
198
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të nënvizojmë këtë qëndrim. Megjithëse pjesëza ndoshta përfton elemente semantike në 

tekst, që deri në një farë mënyre e bëjnë të qartë kuptimin e saj. Është konektiviteti midis 

tekstit dhe kontekstit që mundëson interpretimin e drejtë të mesazhit të përcjellë. Këto 

tipare jashtëgjuhësore shfaqen gjithashtu edhe tek pjesëza madje, e cila sjell synimin e 

lokutorit për të përforcuar atë që është thënë më parë: Ndoshta ju duket për të qeshur, por 

është e vërtetë
200

. Kjo pjesëz bën le të themi “indeksimin” e sjelljes gjuhësore nga ana e 

lokutorit dhe perceptimin e tij, të cilat, si për shembull, në rastin e ndoshta, gjenden në 

kontekstin e pasazhit dhe jo në ko-tekstin e tij. 

 

(50) A keni dëgjuar ndonjëherë për dy peshq “rivalë”? Ndoshta ju duket për të 

qeshur, por është e vërtetë, madje janë protagonistë të dy lojërave “rivale” të 

rrjetit social: “Happy Acquarium” dhe “Fishville”, të dyja me nga 20 

milionë fansa në “Facebook”.
201

 

 

Në shembullin (51) kemi pasthirrmat o dhe e, të cilat shërbejnë si “koordinatore” 

midis tekstit dhe kontekstit. Konektiviteti deiktik që ato realizojnë ngjet jo brenda 

universit të bisedës, sepse fjalitë që janë të pranishme aty janë thjesht të natyrës 

semantike dhe të organizuara gramatikisht, por në ngjarjet jashtëgjuhësore, siç ishte rasti i  

metafunksionit të pasthirrmës o në shembullin me kujtesën për të uruar Arbën për 

ditëlindjen e saj. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për pasthirrmën e, e cila shpreh 

mosbesimin e lokutorit jo ndaj thënies, por ndaj ngjarjes së harresës. Kështu që, të dyja 

pasthirrmat kanë referenca jashtëgjuhësore dhe në këtë mënyrë “konsiderohen njësi 

deiktike, të cilat i referohen aspekteve të situatës komunikative.”
202

  

 

(51) Lokutori A: Ama, më kujtove të uroja Arbën për ditëlindjen. 

Interlokutori B: O, më doli fare nga mendja! 

Lokutori A: E, harrove ti! 

Interlokutori B: Harrova pra.
203

 

 

 Shembulli (52) përfshin përdorimin e foljes performative sugjeroj. Traugoti pohon 

se “foljet performative kanë tipare ligjërimore deiktike, sepse janë vetvetore dhe tregojnë 

aktin që kryhet.”
204

 Në vetvete, propozicioni t’i vëmë fre euforisë, por edhe panikut, 

si dy dukuri bashkëshoqëruese e përjetuese të këtij akti nuk është një sugjerim, por 

shndërrohet në të tillë në sajë të metafunksionit të foljes performative sugjeroj, e cila 

përcjell kështu qëllimin e lokutorit për të sugjeruar. Ashtu si në rastin e pjesëzave dhe 

pasthirrmave që i diskutuam pak më sipër, edhe foljet performative lidhin tekstin me njësi 
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të tjera kontekstuale (në rastin tonë jo me ngjarje, por me pjesëmarrësit në ligjërim), duke 

shfaqur në këtë mënyrë natyrën e tyre konektoriale dhe deiktike në planin global të 

ligjërimit apo tekstit. Foljet parentetike funksionojnë pak a shumë si foljet performative, 

prandaj nuk po zgjatemi më tej me analiza të tjera. 

 

(52) Prandaj sugjeroj t’i vëmë fre euforisë, por edhe panikut, si dy dukuri 

bashkëshoqëruese e përjetuese të këtij akti.
205

 

 

Gjithashtu, edhe konektorë të tipeve të tjera mund të shfaqin vlera deiktike. Shiko 

në shembullin (53) “i tregon” interlokutorit qëllimin e lokutorit për të pasur vëmendjen 

për  çka do të thuhet në vijim. Edhe për këto hiponime të konektorëve vlejnë pak a shumë 

të njëjtat diskutime që bëmë në shembujt (50), (51) dhe (52). 

 

(53) Shiko, këto janë çështje që nuk mund të diskutohen brenda një mbledhje kaq 

të shkurtër.
206

 

 

Si konektorë anaforikë klasifikohen kryesisht lidhëzat (bashkërenditëse dhe 

nënrenditëse), por dhe ndajfoljet. Edhe këtu, ashtu si në rastin e konektorëve deiktikë, 

bëhet një analogji ndërmjet funksionit të këtyre konektorëve dhe vetë anaforës. Kjo gjë 

përjashton që në fillim ngjashmërinë identike midis konektorëve dhe anaforës. 

Në shembullin (54) lidhëza nënrenditëse kur kryen funksionin e konektivitetit 

logjik midis dy fjalive në periudhë, asaj paraprijëse dhe asaj vijuese. Kjo e fundit, si fjali 

e varur, mund të qëndrojë në periudhë për dy arsye. E para, është në sajë të ndërlidhjes që 

ka me fjalinë kryesore të periudhës Shqipëria po i afrohet një tjetër dështimi të rëndë pas 

atij të afro një viti më parë, e cila mundësohet nga kur, dhe e dyta, sepse i referohet po 

asaj fjalie dhe përsëri ky referim mundësohet nga kur. Duke qenë se të dy njësitë (fjalia 

kryesore dhe lidhëza) janë bashkëreferenciale, por edhe sepse së bashku janë elemente 

brendagjuhësorë në universin e ligjërimit, mund të themi se kur është një konektor 

tekstual anaforik. Kjo mund të dëshmohet fare mirë me “një provë të vogël”. Supozojmë 

se lidhëzën kur e kemi zëvendësuar me lidhëzën në qoftë se ose me kudo. Në të dyja 

rastet periudha nuk do të ishte semantikisht apo gramatikisht e saktë. Kjo jo për shkak të 

zëvendësimit të lidhëzës kur me ndonjërën nga to, por sepse as në qoftë se dhe as kudo 

nuk kanë për referent fjalinë kryesore (referencë kushtore apo vendore). Lidhja kuptimore 

që ekziston në periudhe është në sajë të interpretimit që mund t’i bëhet elementeve të 

ndërvarur bashkëreferencial (fjalia kryesore dhe lidhëza), të cilët janë të integruar në 

tekst.    

 

(54) Shqipëria po i afrohet një tjetër dështimi të rëndë pas atij të afro një viti më 

parë, kur u refuzua nga BE-ja kërkesa për statusin e kandidatit.
207

 

 

   Diçka e ngjashme mund të thuhet edhe për ndajfoljen ndërkohë në shembullin (55). 

Por, ndërsa kur në shembullin e mësipërm kishte për referent një fjali brenda një 
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periudhe, pra e realizonte procesin anaforik në planin logjik dhe strukturor të tekstit, 

ndërkohë në këtë shembull e realizon procesin anaforik në planin kohesiv dhe të 

organizimit të tekstit. Ajo ka për referent në tekst një periudhe të tërë, e cila e paraprin. 

Edhe këtu interpretimi i dy elementeve anaforikë ka vlerë në sajë të ndërvarësisë 

kuptimore midis tyre. 

 

(55) Vendet e zhvilluara kanë ndjekur modelin e parë dhe gjatë dy-tre viteve të 

fundit, për shkak të krizës, rrëshqitën përkohësisht në modelin e katërt. 

Ndërkohë që Shqipëria ka ndjekur përgjithësisht modelin e dytë, me një 

tendencë të viteve të fundit për të kaluar drejt modelit të katërt.
208

 

 

Në përfundim, mund të thuhet se konektorët shfaqin vlera deiktike dhe anaforike. 

Kryesisht, konektorët deiktikë kanë metafunksion ndërvetjak dhe në to përfshjmë 

pjesëzat, pasthirrmat, foljet performative dhe parentetike si dhe njësi të tjera. Ndërsa 

konektorët anaforikë kanë kryesisht metafunksion ideacional (logjik) ose tekstual 

(kohesiv). Në to përfshjmë lidhëzat bashkërenditëse/nënrenditëse dhe ndajfoljet. 

Megjithatë, këto nuk janë kategorizime “të prera”. Në qoftë se shembullin (55), dhe 

veçanërisht ndajfoljen ndërkohë, do ta lexonim me një intonacion të lartë, atëherë do të 

kishim më shumë vlera deiktike (jashtëgjuhësore) për t’i atribuuar sesa anaforike 

(brendagjuhësore). 

 

 

I. 3 Përmbledhje 

 

 Duke u mbështetur në diskutimet e mësipërme për të gjitha hiponimet e 

konektorëve, mund të nxjerrim në këtë nënkrye ato tipare të përbashkëta, të cilat 

karakterizojnë këto njësi konektoriale. Në të njëjtën kohë, këto tipare janë menduar të 

shërbejnë edhe si kritere bazë për të bërë klasifikimin e njësive si konektorë, megjithëse 

nuk pretendohet aspak që lista e këtyre kritereve të jetë ezauruar.  

 

 Konektorët  

 

1. nuk janë pjesë e propozicionit
209

 të fjalisë apo propozicioneve të periudhës
210

. Ky 

tipar është ndoshta nga më kryesorët, veçanërisht për ndajfoljet komentuese 

pjesëzat, pasthirrmat, foljet apo shprehjet performative/parentetike si dhe disa njësi 
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të tjera
211

. Kjo vlen në një farë mënyrë edhe për ndajfoljet apo shprehjet 

ndajfoljore, të cilat mundësojnë organizimin e tekstit apo realizojnë kohezionin. Në 

shumë raste mospërfshirja e gjithë këtyre hiponimeve konektoriale në tekst nuk do 

të prekte natyrën e ndonjë propozicioni në tekst. Një problem mund të haset me 

lidhëzat, të cilat realizojnë konektivitetin midis propozicioneve në periudhë dhe nuk 

duket të jenë aq “jo-propozicionale” sa njësitë e tjera. Por, edhe në këtë rast, kemi 

të bëjmë më tepër me lidhjen logjike të propozicioneve se sa me të qenit pjesë e 

propozicionit apo propozicioneve në vetvete.  

2. nga ana sintaksore janë të veçueshëm në fjali apo periudhë. Kjo vjen për dy arsye. 

E para, sepse konektorët nuk janë pjesë e propozicionit të fjalisë dhe e dyta, sepse 

pothuajse gjithmonë në shqip apo anglisht, ato paraprijnë fjalinë, pra vendosen në 

krye të saj. Për këto arsye, konektorët kanë një “rol” funksional të mënjanuar (nga 

ana semantike, pragmatike dhe sintaksore) nga fjalia që sjellin. Por përsëri këtu 

hasim problemin e lidhëzave, sidomos të atyre nënrenditëse. Thamë që lidhëzat 

operojnë në planin logjik të periudhës dhe si të tilla kryejnë strukturimin logjik të 

saj. Kështu që ky tipar nuk është plotësisht i përputhshëm me lidhëzat. Megjithëse, 

në shume raste ato lejojnë ndërkëmbyeshmëri me të tjera njësi apo edhe 

mospërfshirje në periudhë
212

, pa cënuar shumë organizimin tekstual.    

3. operojnë në aksin horizontal dhe vertikal
213

. Ky nuk është thjesht një proces 

ndërkëmbyeshmërie midis konektorëve sinonimikë. Përzgjedhja e njërit konektor 

në vend të tjetrit vjen si rrjedhoje e marrëdhënieve që ai ndërton me propozicionin 

që sjell apo paraprin, që përbën aksin horizontal, dhe e metafunksioneve që ai kryen 

në tekst (aksi vertikal). Kjo do të vlente edhe për çdo leksemë, po të mos ishte për 

faktin se konektorët operojnë në planin lokal dhe global të tekstit, kurse leksemat e 

thjeshta pak herë mund ta kenë këtë tipar. 

4. funksionojnë në planin lokal dhe global të tekstit. Të gjitha hiponimet e 

konektorëve tekstualë, në një farë mënyre, janë ndërfrazore dhe transfrazore, pra 

brenda periudhës apo midis tyre, sipas rastit. Kjo u vu re në shtjellimet e 

mësipërme, kur u pa se ato kishin ose metafunksione logjike, pra operonin në 

planin strukturor të brendshëm të periudhës, ndërvetjak, pra operonin në planin 

lokutor-interlokutor në tekst (dialogjik), dhe tekstual, pra operonin në planin 

organizativ tekstual (kohesionit). 

5. janë brendagjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë. Në rastin e parë mundësojnë 

konektivitetin nga pikëpamja logjike dhe tekstuale dhe në rastin e dytë kanë referim 

deiktike ndërvetjake. 
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6. shënojnë marrëdhënie semantike midis sekuencave të tekstit dhe tipare pragmatike 

të interlokutorëve në ndërkëmbimet gjuhësore. Që të dyja këto aspekte janë në 

ndërveprim të vazhdueshëm me njëra-tjetrën. 

7. ndihmojnë lokutorin në ndërtimin shumëplanësh të tekstit dhe orientojnë 

interlokutorin në perceptimin dhe interpretimin e drejtë të tij. Në këtë prizëm, 

konektorët shfaqin tipare të subjektivitetit dhe intersubjektivitetit në tekst duke 

marrë pjesë në një proces gjuhësor dhe metagjuhësor dykahësh. Prandaj edhe 

shfaqin tipare dialogjike. 

8. përgjithësisht nuk kanë kuptim individual, pra janë sinkategorematikë. Kuptimi i 

tyre semantik apo pragmatik del në pah falë një ndërthurjeje faktorësh kontekstualë 

dhe kotekstualë. Ata mund t’i ndajmë në konektorë të jashtëm (semantikë) apo të 

brendshëm (pragmatikë), në varësi të funksioneve apo metafunksioneve që kryejnë 

dhe shfaqin në tekst. 

 

Nga çka u trajtua në këtë pjesë të parë të punimit, në këtë fundkrye po sjellim 

përkufizimin tonë në lidhje me konektorët. Pra, konektorët janë njësi konektoriale të cilat 

nuk janë pjesë e propozicionit të fjalisë apo periudhës ku bëjnë pjesë dhe dalin 

përgjithësisht si të veçuar në to nga ana semantike, por edhe nga ana sintaksore. 

Funksionojnë në planin lokal dhe global të tekstit, në harmoni me akset e tij horizontale 

dhe vertikale dhe shfaqin tipare deiktike dhe pragmatike (jashtëgjuhësore) ose anaforike 

dhe semantike (brëndagjuhësore). Konektorët janë ndoshta një nga njësitë më të 

rëndësishme që mundësojnë komunikimin gjuhësor falë edhe metafunksioneve të tyre: atë 

ideacional, ndërvetjak dhe tekstual.  
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KREU I DYTË 

 

FUNKSIONET DHE METAFUNKSIONET E KONEKTORЁVE 

ARGUMENTUES SI DHE VLERAT PRAGMATIKE TЁ TYRE 
 

 

Përdorimi i konektorëve në ligjërim ose në tekst është i domosdoshëm për dy arsye. 

Së pari, konektorët kanë vlera dhe veçori tekstuale. Ata realizojnë konektivitetin në tekst 

në aspektin e kohezionit duke bërë ndërlidhjen logjiko-semantike të segmenteve të tij, 

dhe në aspektin e koherencës duke garantuar qëndrueshmëri kuptimore në vijimësi të 

tekstit dhe organizimit strukturor dhe kuptimor në planin global të tij. Në përmbushjen e 

këtij konektiviteti, konektorët shfaqin funksione të veçanta, si për shembull funksionin e 

shtjellimit, zgjerimit dhe shtimit të informacionit në tekst.
214

 Gjithashtu konektorët 

shfaqin edhe vlera metafunksionale, të cilat shkojnë përtej funksioneve të tyre normale në 

tekst. Për shembull, ata strukturojnë nga ana logjiko-semantike tekstin, e organizojnë atë 

në tërësinë e tij, por edhe shquajnë synimet e lokutorit në raport me interlokutorin. 

Së dyti, konektorët kanë vlera dhe veçori pragmatike. Kjo nënkupton faktin se ata 

përdoren edhe për të përcjellë synimet e lokutorit në tekst. Në këtë mënyrë ata të 

orientojnë dhe të ndihmojnë për të ndërtuar tekstin dhe për ta interpretuar atë në tërësinë e 

tij. Është tashmë e padiskutueshme që përdorimi i gjuhës është për qëllime specifike 

komunikuese. Në këtë kuadër edhe konektorët përdoren me synime të veçanta në tekst.
215

 

Ndaj edhe funksionet apo metafunskionet që ata shfaqin në tekst janë në varësi të 

synimeve që lokutori dëshiron të përcjellë, të cilat dalin më në pah në tekstin 

argumentues. Ky fakt mbështet tezën se konektorët veprojnë përgjatë tekstit si 

horizontalisht edhe vertikalisht, duke mundësuar ndërveprimin paralel të planeve logjikë, 

semantikë dhe pragmatikë të tekstit. 
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 Këto funksione konektorët i kryejnë nëpërmjet konektivitetit dhe jo nëpërmjet kuptimit të tyre. Në 

shembullin (80) në vijim të këtij kapitulli 

…prej botës njerëzore apo prej asaj të magjishme, qëndron përpara njeriut që rritet dhe i 

kërkon të jetë si ai, domethënë të mos jetë vetvetja.   

konektori domethënë nuk ka vlera semantike për të sqaruar segmentin nga i cili paraprihet (qëndron 

përpara njeriut që rritet dhe i kërkon të jetë si ai), por ka vlera tekstuale për të udhëzuar interlokutorin të 

interpretojë segmentin nga i cili ndiqet (të mos jetë vetvetja) si një segment sqarues të segmentit paraprijës. 

Nëse do të zëvendësonim konektorin domethënë me dhe ose por, atëherë segmenti vijues do të interpretohej 

ndryshe, dhe për rrjedhojë do të kishte tjetër kuptim. 
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 Në shembullin (68) në vijim të këtij kreu 

Trupat speciale të xhenierëve rrethuan një zonë me rreze 3 mijë metra, por zona 

konsiderohej e rrezikshme edhe në një rreze prej 10 kilometrash. 

konektori por është përdorur për të ndërtuar raporte kundërshtuese midis fjalive (1) Trupat speciale të 

xhenierëve rrethuan një zonë me rreze 3 mijë metra dhe (2) zona konsiderohej e rrezikshme edhe në një 

rreze prej 10 kilometrash. me synim mbështetjen e premisës së shprehur në fjalinë (1) dhe jo kundërshtimin 

e informacionit të shprehur në të. Kështu që, përdorimi i konektorëve në vetvete ngërthen përcjelljen e 

qëllimeve specifike kuptimore dhe pragmatike dhe jo vetëm tipare tekstuale të organizimit të gjuhës. 
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II. 1 Metafunksionaliteti në tekst 

 

Gjuhëtarë të ndryshëm
216

 vënë në dukje se një nga tiparet më të rëndësishme të 

gjuhës është metafunksionaliteti që karakterizon përdorimin e saj. Me metafunksionalitet 

gjuhësor do të kuptohet organizimi i përgjithshëm i tekstit në sajë të një numri të vogël 

“përbërësish funksionalë”
217

 ose synimesh të përgjithshme që përshkruajnë përdorimin e 

tij konkret. Përbërës funksionalë të tillë, apo thënë më thjesht, synime përdoruese, quhen 

ndryshe metafunksione, të cilët në analizën e tekstit tregojnë apo shfaqin mënyrën e 

përdorimit të gjuhës nga lokutorët si në aspektin semantik dhe në atë pragmatik.   

 Hallidei dhe Mathiseni
218

 dallojnë tre metafunksione si pjesë të funksionimit të 

gjuhës.  

 

a. Metafunksioni ideacional, i cili shërben për të organizuar, kuptuar, shprehur apo 

ndërtuar njohuritë tona mbi botën si dhe perceptimin e saj në përgjithësi dhe 

veçanti. Ky metafunksion ndahet në dy nënfunksione: eksperiencial, i cili ka të bëjë 

me përmbajtjen konceptuale apo idetë, dhe logjik, i cili ka të bëjë me ndërlidhjen 

semantike midis këtyre koncepteve apo ideve. 

b. Metafunksioni ndërvetjak shërben për të shprehur dhe kuptuar qëllimet, ndjenjat, 

qëndrimet, gjykimet tona etj. Teksti apo segmente të veçanta të tij të cilat kanë 

metafunksion ndërvetjak ndihmojnë interlokutorët për t’u përfshirë në aktet 

komunikative si dhe në aspektet ndërvetjake të tyre.  

c. Metafunksioni tekstual ka për tipar organizimin tekstual të tekstit apo sekuencave 

të tij duke ndërlidhur apo ndërtuar për nga ana kohesive pjesët paraprijëse apo 

vijuese të tij. 

 

Shembulli (56) në vijim ilustron tre metafunksionet e sipërpërmendura, parë në 

këndvështrimin e konektorëve dhe kontributit të tyre në këtë tekst të shkëputur. Një 

diskutim më i gjerë dhe i detajuar për secilin metafunksion do të vijojë në shembujt e 

radhës në pjesën II.1.1 Konektorët dhe metafunksionaliteti.  

 

(56) If young people get used to the idea of the pub being a centre of the 

community, a place for sensible conversation and for sensible drinking, they 

are less likely to abuse the pub and its facilities when they become young 

adults. And for those who say that some pubs are unsuitable for children 

because they might have some evil influence, then isn't it about time those 

pubs were cleaned up? What is needed is an active campaign to change the 
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 Për një tablo më të detajuar rreth metafunksionalitetit shih: 
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213. 
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 Thomas Bloor dhe Meriel Bloor, The Functional Analysis of English (London: Hodder Arnold 

Publication, 2004), fq. 10. 
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 Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 29 - 31. 
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law to allow children, accompanied by a responsible adult, into a public 

house, or certain specified rooms within that public house, at specified 

times of the day, the rooms and times being agreed by the licensing justices 

following application from the licensee.
219

  

 

Metafunksioni ideacional i disa elementeve në këtë shembull sjell informacion për 

ndërtimin dhe perceptimin e botës që na rrethon. Për shembull, pab-et perceptohen si një 

qendër zbavitjeje për komunitetin. Gjithashtu, këto qendra zbavitjeje nuk shihen si të 

përshtatshme për fëmijët për shkak të ndikimit negativ (të paktën nga disa njerëz). Pjesa 

tjetër e propozicioneve të përfshira në këtë tekst përfaqësojnë njohuritë tona mbi botën si 

dhe çështjeve të përmendura në secilën prej tyre përkatësisht. Konektiviteti logjik i 

përmbajtjes tekstuale (pra, nënfunksioni eksperiencial) në propozicionet në tekst 

mundësohet nëpërmjet nënfunksionit logjik. Këto ndërlidhje janë, sepse rrjedha e tekstit  

ndërtohet dhe perceptohet pa ndonjë vështirësi interpretuese. Në ndihmë apo funksion të 

ndërtimit dhe perceptimit vijnë konektorët në tekst, të cilët janë if, when, and, because, 

then dhe or. 

 Si plotësues i metafunksionit të parë vjen metafunksioni ndërvetjak, i cili, siç u 

përmend edhe me sipër, ndihmon lokutorin për të përcjellë qëndrimin, synimin apo 

gjykimin e tij, dhe mbi të gjitha, për të komunikuar me interlokutorin, i cili mund të jetë 

në tekst i vërtetë apo imagjinar, i pranishëm ose jo. Përfshirja e tij në aktivitetin 

komunikativ del i qartë në propozicionin e parë të pasazhit, në të cilin lokutori shpreh 

dyshime për mundësinë që të rinjtë mund të mësohen me idenë se pab-et mund të bëhen 

qendër e komunitetit. Më tej, lokutori shpreh faktin se qëndrimi i tij nuk është i njëjtë me 

atë të të tjerëve, sipas të cilëve pab-et janë të papërshtatshme për fëmijët për shkak të 

ndikimit të keq. Sugjerimi i tij në vijim është ndryshimi i ligjit apo amendamenteve që 

mund të pësojë ky ligj (pra, të jenë të shoqëruar nga një i rritur kur të lejohen në to apo 

disa pjesë të tyre). 

I pranishëm në shembullin (56) është gjithashtu metafunksioni tekstual. Rendi 

linear i fjalëve në fjali apo periudha shfaq tipare konektoriale si në aspektin e kohezionit 

edhe në atë të koherencës. Këtu, konektorët luajnë një rol të rëndësishëm, pasi lehtësojnë 

interlokutorët për të ndërtuar dhe perceptuar saktë tekstin. Për shembull, do të ishte e 

vështirë të interpretohej propozicioni i parë po të mos ishte për konektorin if. Gjithashtu 

metafunksione tekstuale sjellin edhe and, i cili ndihmon interlokutorin në perceptimin e 

informacionit shtesë që vijon, then, i cili përmbyll çështjen në pjesën përmbyllëse të 

organizimit të fjalisë, si dhe or, i cili përfshin një mundësi alternative. Me një fjalë, 

konektorët në shembullin (56) dalin si mjete gjuhësore organizuese për ndërtimin dhe 

interpretimin e tekstit, siç edhe u shqua më sipër. 

 

II. 1. 1 Konektorët dhe metafunksionaliteti 

 

  Në këtë pjese të këtij nënkapitulli do të diskutohet roli i konektorëve në secilin prej 

tre metafunksioneve në tekst. Fillimisht, do të bëhen analiza të veçanta dhe më pas do të 

vijohet me një analizë të konektorëve në planin global të tekstit në këndvështrimin e 

ndërthurjes së njëkohësishme të metafunksioneve. 
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  Shembulli (57) ilustron metafunksionin ideacional të konektorëve dhe përpjekjen e 

lokutorit për të perceptuar botën që e rrethon në mënyrën e tij.  

 

(57) The liberal democratic theory and Marxism- Leninism are very close in 

their common ideological assumptions. I think that’s one reason why people 

have found it so easy over the years to drift from one position to another 

without any particular sense of change. It’s just a matter of assessing where 

power is. Maybe there will be a popular revolution, and that will put us into 

state power; or maybe there won’t be, in which case we’ll just work for the 

people with real power: the business community. But we’ll do the same 

thing. We’ll drive the stupid masses toward a world that they’re too dumb to 

understand for themselves.
220

  

 

Përmbajtja konceptuale e propozicionit të parë, “similarity between ideological 

assumptions,” shërben si një premisë për pikëpamjen e lokutorit që njerëzit shfaqin 

qëndrime pa qenë të vetëdijshëm për këtë ndryshim. Të dy elementet ekperienciale 

(premisa dhe pikëpamja) janë logjikisht të ndërlidhura për sa kohë ndërthuren në kuadrin 

kuptimor. Megjithatë, më me interes këtu shfaqet roli i foljes parentetike I think, e cila 

është një udhëzues i përfaqësimit të botës nga ana e lokutorit. Përmbajtja konceptuale e 

saj domosdoshmërish përfshihet në vetë propozicionin. Nga pikëpamja semantike apo 

leksikogramatikore, metafunksioni i këtij konektori tekstual është përpjekja e lokutorit 

për të shfaqur lëkundjen apo kujdesin në sjelljen e propozicionit apo mënyrave të 

përshtatshme për të treguar konektivitetin midis ideve paraprijëse dhe atyre vijuese. E 

megjithatë, roli i I think shkon disi përtej këtyre interpretimeve. Është një mjet i cili 

shënon shfaqjen e përfaqësimit të perceptimit të botës nga ana e lokutorit, ose thënë 

ndryshe, praninë konceptuale në sistemin konjitiv të lokutorit në lidhje me kontekstin e 

dhënë. Megjithatë, kjo nuk nënkupton se pa shfaqjen e tij, përfaqësimi i perceptimit të 

botës nuk do të ishte i mundur. Por, këtu duhet nënvizuar fakti se I think sjell nëpërmjet 

metafunksionit të saj ideacional konceptin apo idenë që vjen nga pikëpamja e shprehur në 

tekst. 

  Metafunksionet e and dhe or janë gjithashtu shumë të ngjashme me atë të I think. 

And vendos simetrinë e konceptit paraprijës dhe atij vijues, si dhe rendin e tyre, pra në 

fillim revolucioni dhe më pas pushteti. Asnjëri prej këtyre koncepteve nuk do të 

ekzistonte pa praninë e tjetrit. Këtu kemi të bëjmë me dy koncepte simetrike dhe të 

ndërvarura dhe me mënyrën se si ato lidhen logjikisht me anë të konektorit and. 

Gjithashtu, and u shërben interlokutorëve në tekst për të ndërtuar dhe interpretuar 

konceptet si përbërës të shfaqjes së kushtit
221

; domethënë Në qoftë se do të ketë një 

revolucion popullor, atëherë ai do të na veshë neve me pushtet. Or sjell një koncept 

fakultativ dhe përfshirës në tekst (në rastin tonë për interlokutorin) duke nxjerrë në pah 

alternativën për idenë paraprijëse, pra për t’u veshur me pushtet. Ky konektor gjithashtu 

mundëson përfaqësimin e pjesshëm të koncepteve, si dhe “mban balancën” midis 
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Seven Stories Press, 2002), fq. 15 – 16. 
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dëshirojmë të zgjatemi më tej. 
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shfaqjes së tyre në pasazh. Së fundmi, but shënjon lidhje kundërshtuese midis konceptit 

vijues dhe atij paraprirës. 

  Në përmbledhje, metafunksioni ideacional i konektorëve duket se është një nga 

tiparet e tyre për të përcaktuar shfaqjen e koncepteve, të cilat përbëhen nga përmbajtje 

konceptuale të ndryshme në varësi të një sërë faktorëve. Kuptohet, ky tipar shfaqet në 

mënyra dhe në shtrirje të ndryshme në tekst. 

Metafunksioni ndërvetjak i konektorëve trajtohet gjerësisht më poshtë dhe 

ilustrohet me shembullin (58). 

 

(58) Fortunately, there is a solution. The solution is to define terrorism as the 

terrorism that they carry out against us, whoever we happen to be. As far as 

I know, that’s universal – in journalism, in scholarship, and also I think it’s a 

historical universal; at least, I’ve never found any country that doesn’t 

follow this practice. So, fortunately, there’s a way out of the problem. Well, 

with this useful characterization of terrorism, we can then draw the standard 

conclusion that you read all the time: namely, that we and our allies are the 

main victims of terrorism, and that terrorism is a weapon of the weak.
222

  

 

Shembulli (58) edhe pse është një pasazh i shkurtër, prapëseprapë mundet të vërehet në të 

qëndrimi i lokutorit për propagandën e medias dhe perspektiven e saj për çështje të 

lidhura me terrorizmin. Ky metafunksion i konektorëve të ndryshëm, të cilët përdoren në 

këtë pasazh, shërben për të ndërtuar ndërkëmbimet gjuhësore midis interlokutorëve.  Këto 

ndërkëmbime janë më tepër të natyrës së heshtur, të tërthortë dhe mbi të gjitha, 

dialogjike
223

. Konektori fortunately tregon qëndrimin optimist të lokutorit, por, mbi të 

gjitha përfshin interlokutorin në një akt komunikativ të heshtur. Në të dyja përdorimet, 

fortunately ndihmon lokutorin në përpjekjen e tij për të “imponuar” pikëpamjen e tij duke 

paraprirë situatën dhe duke gjetur një zgjidhje për çështjen e terrorizmit. 

 Konektorët as far as I know, I think dhe at least në periudhën e dytë të tekstit 

operojnë në dy dimensione. Së pari, e përshkruajnë lokutorin si të kujdesshëm në 

përkufizimin e terrorizmit si universal dhe së dyti, secili prej tyre përfshin nuanca 

dialogjike per se. Tërthorazi lokutori njeh praninë e alternativave të tjera, të cilat mund të 

qëndrojnë (p.sh. terrorism is not universal, not historically so, and not in every country 

the same). Ky fakt ka për specifik qëllimet komunikative në mënyrë që të përfshijë 
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49 

 

interlokutorin në argumentimin e tij dhe ta ftojë atë të pranojë nënkonkluzionin se ka një 

zgjidhje për këtë situatë (atë të terrorizmit). 

 Këtij pretendimi i vijnë në ndihmë edhe përdorimet e dy konektorëve të tjerë, well 

dhe then, të cilët ndihmojnë lokutorin në mënyrë progresive për të ardhur tek përfundimi i 

tij, duke përjashtuar praninë dialogjike të pikëpamjeve të kundërta apo të tjera. Namely 

dhe and në pjesën e fundit të tekstit qartësojnë qëndrimin e lokutorit në lidhje me 

terrorizmin si një armë e medias. Në përmbyllje, konektorët shfaqin metafunksione 

ndërvetjake në procesin e ligjërimit dhe në produktin tekst, të cilët përfshijnë 

interlokutorë të ndryshëm, qofshin këta të vërtetë apo imagjinarë. Synimet, qëndrimet, 

gjykimet etj. të interlokutorëve janë të pranishme dhe paraprihen në çdo tekst. Një nga 

mënyrat më të qarta për t’i shfaqur këto janë konektorët. Kjo nuk vjen sepse konektorët 

janë në vetvete përcjellës të tyre, por në sajë të metafunksionit ndërvetjak që shfaqin. Do 

të ishte e vështirë që përmbajtja semantike e tekstit të ishte komunikative pa konektorët. 

Kjo u diskutua gjerësisht në shembullin (58) më sipër. 

 Metafunksioni tekstual i konektorëve analizohet në shembullin (59) më poshtë, i 

cili është në vijimësi të shembullit (58) në literaturën e shembujve të shfrytëzuar në këtë 

punim.  

 

(59) Of course, terrorism in the official sense is a weapon of the strong, like most 

weapons, but it’s a weapon of the weak, by definition, once you 

comprehend that “terrorism” just means the terrorism that they carry out 

against us. Then of course it’s true by definition that terrorism is a weapon 

of the weak. And so the people who write it all the time, you see it in the 

newspapers or the journals, they’re right; it’s a tautology, and by 

convention.
224

  

 

Of course, i cili është përdorur dy herë, shërben fillimisht për të mundësuar konektivitetin 

e koherencës
225

 së propozicioneve në këtë shembull, si dhe për të sjellë përmbajtjen 

propozicionale, e cila në rastin tonë, ka të bëjë me tautologjinë konvencionale.  Konektori 

of course i përdorur në rastin e parë është i lidhur nga ana sintaksore me propozicionin 

terrorism as a weapon of the strong (by official definition) dhe i dyti me terrorism as a 

weapon of the weak (by convention). Meqenëse terrorizmi është karakterizuar si një armë 

e të dobëtëve (shembulli (58)), në shembullin (59) nuk reflektohet shumë ky 

karakterizim. Megjithatë, siç edhe u argumentua më sipër, of course në të dyja rastet 

është përdoruar nga ana metafunksionale përgjatë aksit horizontal në mënyrë që të 

shpjegojë dhe qartësojë tautologjinë në fjalë. But kryen konektivitetin kundërshtues 

kohesiv dhe koherent midis dy propozicioneve it is a weapon of the strong dhe it is a 

weapon of the weak. Ky i fundit do të shërbejë si një nënpremisë për konkluzionin e sjellë 

nga then; pra, që terrorizmi është një vegël e të dobëtëve. Fjalia e fundit e shembullit (59) 

përfshin and, i cili kryen ekspansionin e përshtatshmërisë propozicionale të fjalive the 

people who write it all the time are right dhe it’s a tautology by convention. 
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 Marrë nga Naom Chomsky, Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda (New York: 

Seven Stories Press, 2002), fq. 81-82. 
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 Në kuadrin e metafunksionalitetit, me koherencë nënkuptohet jo vetëm  ndërthurja e pjesëve të tij në një 

spektër kuptimor të vlefshëm, por edhe ndërlidhja e këtyre pjesëve me qëndrimet e interlokutorëve si dhe 

perceptimi i tyre në aktet komunikative. 
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 Secili nga metafunksionet u trajtua në mënyrë të detajuar dhe të veçantë në 

shembujt (57), (58) dhe (59)
226

 dhe në lidhje me konektorët të përdorur në ta. Megjithatë, 

metafunksionalitetet e konektorëve janë pothuajse gjithmonë të ndërthurura dhe të 

ndërvarura, çka do të thotë që ato ndërveprojnë njëkohësisht në tekst, edhe pse kjo mund 

të jetë ndonjëherë relative në varësi të stilit, regjistrit apo tekstit a ndonjë faktori tjetër. 

Gjithashtu, këtu nuk mund të anashkalohet fakti që këto metafunksione të konektorëve 

janë në varësi të lidhjeve paradigmatike dhe sintagmatike që këto njësi konektoriale 

vendosin me njësitë e tjera në tekst. Këtu mund të përmendim lidhje me fjalët, frazat, 

fjalitë, periudhat, apo segmente më të mëdha tekstuale. Me fjalë të tjera, ndërveprimi i 

metafunksioneve të konektorëve ndërthuret edhe me përdorimin e tyre përgjatë akseve 

vertikale dhe horizontale të tekstit
227

, për të përmbushur komunikimin midis 

interlokutorëve. 

 Por, përpara se të kalojmë në këtë trajtim dëshirojmë të theksojmë një fakt në lidhje 

me metafuksionalitetin dhe konektorët. Me gjithë ndërveprimet e njëkohshme të 

konektorëve në të tre metafunksionet, ata, ose më mirë hiponime të veçantë, në 

përgjithësi kanë apo shfaqin më tepër njërin metafunksion sesa tjetrin. Kjo nuk është 

thjesht çështje parimi teorik, por edhe zbatimi praktik. Për shembull, lidhëzat ndërtojnë 

marrëdhënie logjike brenda strukturës së periudhës (pra, kanë metafunksion ideacional 

apo logjik) dhe shfaqen më rrallë në metafunksionin ndërvetjak, kurse ndajfoljet lidhëze 

janë më tepër me metafunksione tekstuale dhe pasthirrmat me metafunksione 

ndërvetjake. Tabela II. 1 më poshtë bën një përmbledhje të hiponimeve të konektorëve si 

dhe metafunksionet që ato shfaqin më shpesh në tekst. 

 

Konektorë 
Metafunksioni 

Ideacional Ndërvetjak Tekstual 

Lidhëza bashkërenditëse + - - 

Lidhëza nënrenditëse + - - 

Ndajfolje lidhëze - - + 

Ndajfolje komentuese - + - 

Pjesëza - + - 

Pasthirrma - + - 

Folje performative - + - 

Folje parentetike - + - 

Njësi të tjera - + - 

 

Tabela II. 1: Metafunksionaliteti dhe hiponimet konektoriale 
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 Kjo për të ndihmuar shkoqitjen e natyrës së tyre në këtë studim. 
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 Më gjatë për këtë çështje do të flitet në pjesën vijuese. 
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II. 1. 2 Konektorët përgjatë akseve vertikale dhe horizontale 
 

Në shembullin (60) jemi përpjekur të shquajmë vlerat e konektorëve në lidhje me 

marrëdhëniet paradigmatike dhe sintagmatike si dhe ndërthurjen e metafunksionaliteteve 

të tyre në tekst. 

 

(60) The discussion assumes that such terms as electron belong to the same 

system as house, water, and pronominal anaphora, so that conclusions about 

electron carry over to notions in the latter category. That assumption seems 

to be implicit in Putnam’s proposal that “To determine the intrinsic 

complexity of a task is to ask, How hard is it in the hardest case?” the 

“hardest case” for “same reference” or “same meaning” being posed by 

such concepts as momentum or electron in physics. But the assumption is 

dubious. The study of language should seek a more differentiated picture 

than that, and what is true of the technical constructions of the science-

forming faculty might not hold for the natural-language lexicon. Suppose 

we grant the point nevertheless. Agreeing further that an interest in 

intelligibility in scientific discourse across time is a fair enough concern, 

still it cannot serve as the basis for a general theory of meaning; it is, after 

all, only one concern among many, and not a central one for the study of 

human psychology. Furthermore, there are internalist paraphrases. Thus we 

might say that in Bohr’s earlier usage, he expressed beliefs that were 

literally false, because there was nothing of the sort he had in mind in 

referring to electrons; but his picture of the world and articulation of it was 

structurally similar enough to later conceptions so that we can distinguish 

his beliefs about electrons from beliefs about angels. What is more, that 

seems a reasonable way to proceed.
228

  

 

Në aksin vertikal, konektorët formojnë një sistem leksikor, me anë të të cilit shfaqin 

funksionet dhe metafunksionet e tyre në tekst, si dhe vendosin përjashtimin me anë të 

mbivendosjes së elementeve të tjerë, të cilët janë pjesë e sistemit në fjalë. Kështu, so that 

nga aspekti paradigmatik përjashton elementë të tjerë, pasi përmbajtja konceptuale e 

fjalisë së dytë, “conclusions about electron carry over to notions in the latter category”, 

përfaqësohet si një rrjedhojë dhe jo si një, fjala vjen, kusht apo përfundim. Ky konektor 

gjithashtu përfshin interlokutorin në procesin argumentatues si dhe e lehtëson 

konektivitetin koherent midis fjalisë paraprijëse dhe asaj vijuese. Por, gjithashtu, 

përmbajtjet propozicionale të dy fjalive “The discussion assumes that such terms as 

electron belong to the same system as house, water, and pronominal anaphora” dhe 

“conclusions about electron carry over to notions in the latter category” përcaktojnë 

edhe zgjedhjen e konektorit so that, i cili i mbivendoset, për shembull,  konektorëve 

because ose anyway. Kjo lidhje sintagmatike në aksin horizontal shërben për të 

mundësuar metafunksionet në tekst. Dhe në rastin tonë metafunksionin ideacional të 

konektorit so that. 
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 Marrë nga Naom Chomsky, New Horizons in the Study of language and Mind (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000), fq. 43.  
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Në aksin vertikal, but përdoret në vend të konektorëve të tjerë (p.sh. and apo or) për 

të shënuar përmbajtjen konceptuale kundërshtuese ndërmjet dy fjalive që i lidh në mënyrë 

logjike; pra, ndërmjet “That assumption seems to be implicit in Putnam’s proposal that … 

.” dhe “the assumption is dubious.” Më tej, ai përcjell qëndrimin kundërshtues të autorit 

dhe organizon në mënyrë koherente tekstin. Në aksin horizontal, but ndërton ndërlidhje 

sintagmatike me secilën nga njësitë leksikore në të dyja fjalitë. Në këtë prizëm and 

mundëson konektivitetin e koncepteve dhe gjykimeve në mënyrë simetrike si dhe ndërton 

lidhjet logjike midis dy fjalive “The study of language should seek a more differentiated 

picture than that,” dhe “what is true of the technical constructions of the science-forming 

faculty might not hold for the natural-language lexicon.” Në këto kushte, të dyja fjalitë 

vendosin marrëdhënie sintagmatike bashkërenditëse dhe koherente për shkak të 

përmbajtjeve të tyre propozicionale me natyrë specifike. 

Nevertheless dhe still në akset vertikale mundësojnë përfaqësimin e marrëdhënieve 

lejore në argumentimet në fjalë duke përfshirë interlokutorin në ndërkëmbime gjuhësore 

si dhe organizojnë kohezionin dhe koherencën e fjalive dhe periudhave në shembullin 

(61)
229

 më poshtë. Kurse në aksin horizontal, të dy konektorët sjellin propozicionet të 

cilat janë të lidhura me propozicione të tjera për të ndërtuar strukturën argumentuese në të 

gjithë pasazhin.  

 

(61) The study of language should seek a more differentiated picture than that, 

and what is true of the technical constructions of the science-forming 

faculty might not hold for the natural-language lexicon. Suppose we grant 

the point nevertheless. Agreeing further that an interest in intelligibility in 

scientific discourse across time is a fair enough concern, still it cannot serve 

as the basis for a general theory of meaning; it is, after all, only one concern 

among many, and not a central one for the study of human psychology.  

 

After all, furthermore dhe what is more në shembullin (60) sjellin përmbajtje shtesë 

konceptuale dhe ndërvepruese, të cilat janë të lidhura nga ana sintagmatike me fjalitë që 

paraprijnë, pra, it is only one concern among many, and not a central one for the study of 

human psychology., there are internalist paraphrases. dhe that seems a reasonable way 

to proceed., dhe njëkohësisht me fjalitë vijuese. Nga ana konceptuale thus sjell tek 

interlokutori përfundimin we might say that in Bohr’s earlier usage, he expressed beliefs 

that were literally false i mbështetur tek premisat sjellë nga because (there was nothing of 

the sort he had in mind in referring to electrons) dhe nga but (his picture of the world and 

articulation of it was structurally similar enough to later conceptions so that we can 

distinguish his beliefs about electrons from beliefs about angels). Përmbajtjet 

propozicionale të premisave dhe përfundimit të përmendur përjashtojnë praninë e 

konektorëve të tjerë, të cilët, siç edhe u përmend, bëjnë pjesë në të njëjtin sistem 

konektorial. 

Në këtë nënkrye u diskutua se si dhe kur konektorët shfaqin aspekte të ndryshme të 

metafunksionalitetit. Nga to mund të përmenden përfaqësimi, shfaqja si dhe perceptimi i 

botës që na rrethon (metafunksioni ideacional), përcjellja e qëndrimeve, gjykimeve, 

synimeve etj. tona në përfshirjen e ndërveprimeve gjuhësore (metafunksioni ndërvetjak) 

si dhe organizimi koheziv dhe koherent i tekstit në përgjithësi (metafunksioni tekstual). 
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 Shembulli (61) është shkëputur nga shembulli (60) për të thjeshtëzuar dhe lehtësuar analizën. 
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Bashkëveprimi i njëkohshëm i këtyre aspekteve apo metafunksioneve brenda të njëjtit 

tekst dhe nëpërmjet konektorëve e bën analizën e tekstit më interesante dhe me vlera 

studimore në kuadrin e konektivitetit tekstual. 

Po ashtu, u diskutua se konektorët formojnë një sistem njësish leksikore, të cilat 

kanë një “sjellje gjuhësore” specifike si në aksin vertikal edhe në atë horizontal. Në aksin 

e parë ndërtojnë marrëdhënie paradigmatike me elementë të tjerë të të njëjtit sistem 

konektorial, dhe në aksin e dytë marrëdhënie sintagmatike me njësitë që i rrethojnë. Të 

dyja këto marrëdhënie ndikojnë drejtpërsëdrejti tek konektiviteti (kohezioni dhe 

koherenca) në tekst. 

 

 

II. 2 Dimensionet parataktike dhe hipotaktike 

       

Dimensioni parataktik ngërthen konektivitetin logjiko-semantik të njësive leksikore 

në periudhë, të cilat ndërtojnë marrëdhënie ndërlidhjeje dhe bashkërenditjeje. Kështu, siç 

ilustrohet në shembullin (62) më poshtë, dy fjalitë “Shqipëria bën sikur voton” dhe “dhe 

bota bën sikur na beson.” krijojnë lidhje parataktike midis tyre dhe përfaqësohen në 

analizat gjuhësore me numrat 1 dhe 2 përkatësisht, sipas rendit të vendeve që zënë në 

periudhë. Gjithashtu, kufijtë e periudhës shprehen me tre viza vertikale (|||), kurse ato 

midis fjalive me dy (||).  

 

(62) ||| Shqipëria bën sikur voton 1|| dhe bota bën sikur na beson. 2|||
230

 

                                                                        

Nga ana funksionale, dy fjalitë, 1 dhe 2, formojnë një dimension të organizuar nga ana 

parataktike, në të cilin konektori tekstual dhe mundëson konektivitetin logjiko-semantik 

midis 1 dhe 2, si dhe shfaq funksionin logjik të ekspansionit, i cili do të trajtohet më 

poshtë në këtë krye. 

Dimensioni hipotaktik përfshin konektivitetin logjiko-semantik midis fjalive, të 

cilat kanë një vlerë varësie dhe nënrenditjeje midis tyre dhe nga të cilat, njëra është 

kryesore dhe tjetra e varur. Ndryshe nga paraqitja e fjalive në periudhat e  dimensionik 

parataktik me numrat 1, 2, 3, 4 etj., këtu, ato përfaqësohen me simbolet e alfabetit grek α, 

β, γ, δ etj. duke shfaqur varësinë në shkallën hierarkike pra, β varet nga α, γ nga β, δ nga 

γ dhe kështu me radhë. Siç vërehet në shembullin (63) më poshtë, fjalia “pasi janë nga 

më tradicionalët…” krijon lidhje hipotaktike me fjalinë tjetër “Kemi të bëjmë me dy 

qytete me të vërtetë problematikë,.” 

 

(63) ||| Kemi të bëjmë me dy qytete me të vërtetë problematikë, α || pasi janë nga 

më tradicionalët… . β |||
231

                                                                             

    

Hierarkia e ndërvarjes së dy fjalive është, β në varësi të α nëpërmjet konektorit tekstual 

pasi, i cili përgjatë dimensionit hipotaktik kryen konektivitetin strukturor dhe logjiko-

semantik të dy pjesëve.  
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 27.04.2011. Artikulli me titull Shqipëria bën sikur voton dhe bota bën 

sikur na beson. nga Zamira Cavo. 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 27.04.2011. Artikulli me titull Roland Olli: S’ka legalizim për ndërtimet 

në zonat arkeologjike. nga Oliverta Lila 
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 Është e rëndësishme të theksohet fakti se dimensioni parataktik mundësohet vetëm 

nga disa lidhëza bashkërenditëse, një ilustrim i të cilave ishte shembulli (62) më sipër. 

Dimensioni hipotaktik mundësohet nga disa hiponime konektoriale, në të cilat përfshihen 

lidhëzat nënrenditëse, ilustruar në shembullin (63), ndajfoljet komentuese, ilustrimi i 

personalisht në shembullin (64), foljet performative dhe foljet parentetike, ilustrimet e 

garantoj dhe besoj në shembujt (65) dhe (66) si dhe nga disa njësi të tjera, shembulli 

(67). 

 

(64) Sikurse çdo veprim, dorëheqja nuk mund të gjykohet jashtë një konteksti të 

caktuar dhe nuk mund të konsiderohet me një përmasë të vetme. 

Personalisht, për shembull, tekstin e dorëheqjes së Ismail Qemalit, në mos 

gabohem në vitin 1913, për nga bukuria e stilit, forca e argumentit, dobia 

për kombin dhe shtetin shqiptar, e kam konsideruar me po aq peshë sa edhe 

tekstin e shpalljes së pavarësisë.
232

 

 

(65) Në çdo rast garantoj kritikët dhe mbështetësit, dhe në një plan më të gjerë të 

gjithë qytetarët shqiptarë se, ministria e Shëndetësisë është tërësisht e 

angazhuar për të reformuar sistemin shëndetësor, për të arritur standardet e 

një shëndetësie efektive, funksionale, profesionale dhe të shpejtë.
233

  

 

(66) Arkitektët e ardhshëm besoj se nuk do të ma marrin për ters që të them dy  

fjalë.
234

 

 

(67)  Me jep një gotë ujë, po deshe.
235

 

 

 Dimensionet parataktike dhe hipotaktike mund të duken në pamje të parë si terma 

bashkëkohorë për të zëvendësuar nocionin e marrëdhënieve bashkërenditëse dhe 

nënrenditëse të fjalive në periudhë. Në fakt, nuk është ashtu. Ato janë nocione të 

gjuhësisë së tekstit, të cilat ndërveprojnë me nocione të tjera të saj, si për shembull me 

funksionet e ekspansionit dhe projeksionit apo me metafunksionet ideacionale (logjike), 

ndërvetjake dhe të njësive gjuhësore
236

. Tabela II. 2 në nenkreun në vijim pasqyron në 

mënyrë të përmbledhur dimensionet parataktike dhe hipotaktike të gjithë hiponimeve të 

konektorëve tekstualë.  
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 Marrë nga  gazeta Standard, 02.10.2010. Artikulli me titull Dorëheqje.  nga Artan Fuga. 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 28.02.2008. Artikulli me titull Shëndetësia, sistemi i se ardhmes. nga 

Nard Ndoka. 
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 Marrë nga Gazeta Standard, 18.09.2010. Artikulli me titull Arkitektura e Nderteses se Parlamentit. nga 

Artan Fuga. 
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 Shembulli ynë. 
236

 Për më tepër rreth dimensionit parataktik dhe hipotaktik shih: 

Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 373 – 376, 486 - 520. 

Suzzane Eggins, Introduction to Systemic Functional Linguistics (London: Continuum, 2005), fq. 254 - 

295. 
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II. 3 Funksionet e ekspansionit dhe projeksionit 
 

Ekspansioni njihet si funksioni që një fjali kryen për të shtrirë rrjedhën logjiko-

semantike të një fjali tjetër. Këtë funksion e kryen, ndër të tjera, nëpërmjet konektivitetit 

që kjo fjali realizon me fjalinë tjetër, duke shtuar elemente shpjegues, përshkrues, shtues, 

kundërvënës etj. Për shembull, në shembullin (62) më sipër, fjalia 2 kryen funksionin e 

ekspansionit të fjalisë 1, duke zhvilluar dhe zgjeruar propozicionin e shprehur në të. Në 

shembullin (63), fjalia β kryen funksionin e ekspansionit të fjalisë α, duke shpjeguar dhe 

arsyetuar propozicionin e përfshirë në të. 

 Funksioni i ekspansionit realizohet përgjatë dimensioneve parataktike dhe 

hipotaktike, me mënyra dhe mjete gjuhësore të ndryshme (një nga to janë edhe 

konektorët tekstualë) duke u shfaqur në nivel kompleksiteti aq sa i thjeshtë aq edhe i 

përbërë. Në shembullin (68) ilustrohet ekspansioni përgjatë dimensionit parataktik të 

periudhës. Fjalia 2 kryen ekspansionin e neksusit, i cili është pika lidhëse nëpërmjet 

pjesëve të periudhës (pra, kufiri (||)), duke shtrirë përvijimin e pohimit kundërshtues për 

fjalinë 1. Të dyja fjalitë kanë një status paralel dhe ndërvaren brenda strukturës logjiko-

semantike të periudhës.     

 

(68) |||Trupat speciale të xhenierëve rrethuan një zonë me rreze 3 mijë metra,1||por  

zona konsiderohej e rrezikshme edhe në një rreze prej 10 kilometrash. 2 |||
237

                                                     
                                              

Shembulli (69) ilustron ekspansionin përgjatë dimensionit hipotaktik të periudhës së 

dhënë. Ndryshe nga periudha në shembullin (63), në të cilën pjesa e varur ndjek pjesën 

kryesore (α → β), këtu kemi ndryshim në rendin e paraqitjes së pjesëve të periudhës (β → 

α), por gjithsesi dimensioni hipotaktik ngelet i njëjtë në marrëdhëniet e ndërvarësisë 

midis dy fjalive. Pjesa kushtore Në qoftë se jeni çift është e varur nga pjesa kryesore do 

t’ju duket sikur po jetoni një ëndërr me të vërtetë të bukur.  

 

(69) ||| Në qoftë se jeni çift, β || do t’ju duket sikur po jetoni një ëndërr me të                                                                      

vërtetë të bukur. α |||
238

 

 

Zakonisht në ligjërim apo tekst, ekspansioni shfaqet edhe më kompleks seç u pa në 

shembujt e mësipërm. Madje jo rrallë, funksioni i ekspansionit shfaqet dhe gërshetohet 

me të dyja dimensionet njëkohësisht në të njëjtën periudhë apo tekst. Në shembullin (70) 

kemi dy lloje ekspansioni në periudhën e dhënë; njëri funksionon përgjatë dimensionit 

parataktik, pra fjalitë 1 dhe 2, dhe tjetri funksionon përgjatë dimensionit hipotaktik, 1 α 

dhe 2 α me β. Gjithashtu, ekspansionet në njërin rast paraprinë neksusin 1
239

 dhe në rastin 

e dytë ndjekin neksusin 2
240

. Kjo shfaq rëndësi jo vetëm për organizimin logjiko-

semantik të pjesëve të periudhës, pra kushti për tu plotësuar tek β përpara se të realizohet 

veprimi tek 1 α, por edhe për vete faktin se në analizat më komplekse ndërfrazore dhe 

transfrazore përcaktohen lidhjet kohesive dhe koherente në tekst si dhe vijimësia e 

                                                 
237

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 29.04.2011. Artikulli me titull Asgjësimi i municioneve të tepërta, 30 

viktima në 5 vjet. 
238

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 29.04.2011. Horoskopi. 
239

 Kufiri (||) tek ||| Në qoftë se njeriu i zemrës ju ka lënë pak pas dore, || 
240

 Kufiri (||) tek nuk do të thotë që nuk ju do si më parë, || 
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organizimit të tij. Shpresoj se analiza të tilla komplekse dhe më të detajuara të jenë objekt 

studimi i punimeve të tjera në të ardhmen. Në këtë disertacion, nuk do të shkohet më tej 

me shtjellimin e tyre. 

 

(70) ||| Në qoftë se njeriu i zemrës ju ka lënë pak pas dore, β || nuk do të thotë që 

nuk ju do si më parë, 1 α || por vetëm se në këtë periudhë ka qenë më shumë 

i përqendruar te puna. 2 α |||
241

 

 

Funksioni i ekspansionit mundësohet nga disa hiponime konektoriale, në të cilat 

përfshihen lidhëzat bashkërenditëse (ilustrimi në shembullin (68)), lidhëzat nënrenditëse, 

ilustruar në shembullin (71) me përderisa, ndajfolje lidhëze, ilustrimi i gjithashtu në 

shembullin (72), pjesëza dhe pasthirrma, ilustrimet e pikërisht dhe ua në shembujt (73) 

dhe (74)
242

 si dhe nga disa njësi të tjera, si për shembull, po deshe në shembullin (67) më 

sipër. 

 

(71) Pra, duke u nisur nga interpretimet e mësipërme, në këndvështrimin e 

Gjuhësisë së Tekstit, mjetet lidhëse fitojnë cilësi të reja të pahasura dhe të 

pastudiuara më parë, përderisa analiza e tyre nuk shkonte përtej 

periudhës.
243

 

 

(72) Trajneri “merengue” është penduar për gjestin që ka bërë dhe i ka kërkuar 

falje zv.trajnerit katalan. Lajmi është bërë i ditur nga gazeta madrilene, 

“Marca”, që thekson se Mou u ka thënë bashkëpunëtorëve dhe familjarëve 

se është mjaft i zhgënjyer nga sjellja e tij. Gjithashtu, portugezi ka kërkuar 

falje edhe për deklaratat e ashpra në konferencën për shtyp pikërisht kundër 

Vilanova.
244

 

 

(73)    Pikërisht kjo drithërimë e tmerroi vajzën përfundimisht.
245

 

 

(74)    Ua! Ti qenke? S’më vente mendja për njëqind vjet.
246

 

 

Projeksioni shpreh përfaqësimin e ligjërimit apo mendimit, apo siç e përkufizon 

Eginsi, “projeksioni është logjiko-semantika e citimit apo raportimit të ligjëratës ose 

mendimit”
247

. Për shembull, në shembullin (75) kemi një citim të drejtpërdrejtë të 

lokucionit dhe dy fjalive, 1 dhe 2, të cilat ndërtojnë dimensionin parataktik, kurse në 

shembullin (76) kemi raportimin e një akti verbal nga lokutori, në të cilin ndërvarësia e 

pjesëve të tij është shprehur me α dhe β duke ndërtuar një dimension hipotaktik.  

 

                                                 
241

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 29.04.2011. Horoskopi. 
242

 Për kontekstin gjuhësor të shembujve (73) dhe (74) referoju diskutimeve në pjesët I. 1. 3 Pjesëza dhe I. 

1. 4 Pasthirrma.  
243

 Marrë nga Klodeta Dibra dhe Nonda Varfi, Gjuhësi Teksti (Tiranë: SHBLU, 2005b), fq. 96. 
244

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 21.08.2010. Artikulli me titull Skandali, një shkelm Fabregasit. 
245

 Fatmir Agalliu et al., Gramatika e Gjuhës Shqipe I Morfologjia (Tiranë: Akademia e Shkencave e 

Republikës së Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1995), fq. 413. 
246

 Po aty, fq. 427. 
247

 Suzzane Eggins, Introduction to Systemic Functional Linguistics (London: Continuum, 2005), fq. 271. 
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(75) ||| “… Dhe mos kujtoni që kjo nuk ka shkaktuar një traumë psikike në të 

gjitha rrethet antishqiptare në Ballkan”, 1|| tha Kadare. 2|||
248

 

    

(76) ||| Ai deklaroi α || se krijimi i dy shteteve shqiptare në Ballkan ka shkaktuar 

traumë në të gjitha rrethet antishqiptare në Ballkan. β |||
249

 

 

Në të dy shembujt e dhënë kemi të bëjmë me projeksionin e ligjërimit si një proces 

i aktit verbal në fjalë (për secilën fjali më vete). 2 dhe α cilësojnë aktet verbale (thënie 

dhe deklaratë), kurse 1 dhe β shprehin përmbajtjen semantike të thënies dhe deklaratës. 

Gjithashtu, funksioni i projeksionit operon përgjatë të dy dimensioneve për të përfaqësuar 

mendimin, i cili nuk shihet më si një proces ligjërimi, por si një proces mendor apo 

konjitiv. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë më me lokucione, por me ide. Në shembullin 

(77) kemi fjalinë 1 të periudhës, e cila projekton propozicion e shprehur tek 2 si dhe e 

klasifikon atë si një mendim dhe jo, fjala vjen, si një pohim apo thënie. Në shembullin 

(78) periudha e dhënë, përfshin α, e cila shpreh pjesën konjitive dhe β, e cila shpreh aktin 

e të menduarit si dhe përmbajtjen e tij.   

 

(77) ||| Dhe mendoj, 1 ||“Mos ka të drejte valle?” 2|||
250

  

                      

(78)  ||| Besoj fort, α || që e gjithë Komuna e Kasharit  është në gjendje të  

vlerësojë kontributet dhe eksperiencën e secilit nga në në pozicion drejtues. 

β |||
251

 

 

Ashtu si në rastin e ekspansionit, edhe në projeksionin e akteve verbale apo 

mendore ka shpesh një ndërthurje të ndërlidhjeve parataktike dhe hipotaktike midis 

fjalive, siç është ilustruar në periudhën e dhënë në shembullin (79), në të cilin lidhjet 

parataktike të fjalive β 1 dhe β 2 janë ndërtuar brenda dimensionit hipotaktik të 

periudhës. 

 

(79) ||| Besoj α || që komenti im i mëtejshëm është i panevojshëm, β 1 || por ajo 

që do t’u sugjeroja banorëve është të fokusohen tek programi,... β |||
252

 

                                                    

Funksioni i projeksionit shfaqet përgjatë dimensioneve parataktike dhe hipotaktike 

me dy lloj procesesh të ndryshme: atë verbal dhe atë mendor (apo konjitiv), të cilat 

përfshijnë kryesisht konektorë të llojit, folje performative ose folje parentetike, si dhe 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 27.04.2011. Artikulli me titull Nga një shtet i tkurrur, në një komb me 

dy shtete. Intervista e Kadaresë 
249

 Po aty. 
250

 Shembulli është sjellë nga ne. Shembuj autentik të projeksionit në dimensionin parataktik ku të shprehet 

fenomeni konjitiv janë të pakët dhe nuk kemi hasur në lëmine e literaturës së shembujve të shfrytëzua për 

këtë punim. 
251

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 29.04.2011. Artikulli me titull: Besnik Fuçia: Të konkurrojmë 

kryeqytetin me cilësinë e jetës. 
252

 Po aty. 
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ndajfolje komentuese. Blur dhe Blur
253

 paraqesin një sistem të foljeve më të hasura në 

këto procese: 

 

Folje verbale shqip: pohoj, pretendoj, deklaroj, mohoj, insistoj premtoj, them, betohem 

etj.
254

 

Folje verbale anglisht: assert, claim, declare, deny, insist, promise, state, vow etj. 

 

Folje mendore shqip: besoj, perceptoj, përfundoj, dëshiroj, imagjinoj, supozoj, mendoj 

etj. 

Folje mendore anglisht: believe, conceive, conclude, wish, imagine, suppose, think etj. 

 

Ekspansioni dhe projeksioni janë funksione brenda “sistemit semantik”
255

 të 

gjuhësisë së tekstit,  të cilat ndërveprojnë me përdorimet e konektorëve për të krijuar 

metafunksionalitetet ideacionale, ndërvetjake dhe në rangjet hierarkike të organizimit 

tekstual
256

. 

Tabela II. 2 më poshtë pasqyron në mënyrë të përmbledhur funksionet e 

ekspansionit dhe projeksionit të të gjitha hiponimeve të konektorëve, të cilat u trajtuan në 

këto nënkrye.  

 

Konektorë 
Funksionet Dimensionet 

Ekspansioni Projeksioni Parataktike Hipotaktike 

Lidhëza bashkërenditëse + - + - 

Lidhëza nënrenditëse + - - + 

Ndajfolje lidhëze + - Ø Ø 

Ndajfolje komentuese - + - + 

Pjesëza + - Ø Ø 

Pasthirrma + - Ø Ø 

Folje performative - + - + 

Folje parentetike - + - + 

Njesi të tjera + - - + 

 

Tabela II. 2: Konektorët në funksionet dhe dimensionet tekstuale 
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 Thomas Bloor dhe Meriel Bloor, The Functional Analysis of English (London: Hodder Arnold 

Publication, 2004), fq. 201. 
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 Ekuivalentimet në shqip si për foljet verbale dhe për ato mendore janë tonat. 
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 Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 593. 
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Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 
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II. 4 Konektorët në ekspansion 
 

 Në nënkreun e mësipërm diskutuam nocionin e funksionit të ekspansionit: shtrirjen 

e rrjedhës logjiko-semantike të një fjalie (nga një fjali tjetër) në periudhë me anë të 

hiponimeve konektoriale lidhëza bashkërenditëse dhe nënrenditëse, si dhe vijimësinë e 

ndërlidhjes midis periudhave në tekst me anë të ndajfoljeve lidhëze, pjesëzave, 

pasthirrmave apo dhe disa njësive të tjera. Gjithashtu, Hallidei dhe Mathiseni
257

 dallojnë 

tre lloje ekspansionesh përgjatë dimensioneve parataktike dhe hipotaktike: ato 

shtjelluese, zgjeruese dhe shtuese, të cilat do të preken shkurtimisht më poshtë dhe do të 

ilustrohen me shembuj përkatës. 

 

II. 4. 1 Dimensioni parataktik shtjellues 
 

Lidhëzat
258

 bashkërenditëse shtjelluese janë të pakta. Ato mundësojnë shtjellimin, 

shpjegimin apo sqarimin e mëtejshëm të një fjalie nga një fjali tjetër në periudhë. 

Konektori dhe fjalia shtjelluese nuk sjellin ndonjë element të ri shtesë, por bëjnë një 

“karakterizim të mëtejshëm”
259

 të përmbajtjes së fjalisë tjetër.  

Për shembull, në shembuljt (80)  dhe (81) domethënë dhe that is, ripohojnë ose 

“përpunojnë” pohimin e mëparshëm duke sqaruar përmbajtjen e fjalive 1 dhe duke 

ndihmuar në funksionin e ekspansionit të pjesëve pararendëse përgjatë dimensionit 

parataktik në periudhat përkatëse. 

 

(80) ||| …prej botës njerëzore apo prej asaj të magjishme, qëndron përpara njeriut 

që rritet dhe i kërkon të jetë si ai, 1|| domethënë të mos jetë vetvetja. 2|||
260

                                                                     

(81) ||| The foundation of media literacy education is developing the awareness 

of one's " media diet, " 1|| " that is, recognizing  media in all of  their forms 

in orden to effectively evaluate different representations of reality (Thoman 

1998). 2|||
261

 

 

Lidhëza të këtij lloji nuk përfaqësohen në projeksionin e periudhës, për arsyen 

sepse ato nuk janë mjete logjiko-semantike shprehëse të lokucionit apo mendimit. 

Gjithashtu, duke qenë se ato janë shtjelluese, pra të tipit (=), nuk mund të mundësojnë 

dimensionin hipotaktik në fjali, i cili, ashtu siç edhe u tha më sipër, ngërthen fjali me 

raporte ndërvarësie. 
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 Michael A. K. Halliday and Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 395 – 441. 
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 Në përshkrimin e funksionit të konektorëve në ekspansionit pergjatë dimensionit parataktik dhe 
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 Michael A. K. Halliday dhe Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to Functional Grammar 

(London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 396. 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 06.01.2008. Artikulli me titull: “To be Yourself!” nga Monika Stafa. 
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 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2011 ACAD Bioscience), (Aksesi: 29.09.2011). 
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Ndër lidhëzat bashkërenditëse shtjelluese që operojnë në dimensionin parataktik 

shtjellues mund të përmendim domethënë, për shembull etj. në shqip dhe at least, that is 

etj. në anglisht. 

 

II. 4. 2 Dimensioni parataktik zgjerues 
 

Lidhëzat bashkërenditëse zgjeruese janë më të shumta. Ato janë të tipit (+) dhe 

shtrijnë më tej kuptimin e një pjese të fjalisë duke prurë diçka të re në pjesën tjetër. 

Shembujt (82) dhe (83) ilustrojnë ekspansionin përgjatë dimensionit parataktik zgjerues. 

Në këto shembuj lidhëzat bashkërenditëse as dhe but mundësojnë zgjerimin e përmbajtjes 

se propozicionit në fjalitë 1 dhe sjellin njëkohësisht elemente të reja kuptimore, të cilat 

shprehen në fjalitë 2. 

 

(82) ||| …ministri i Brendshëm nuk ka përgjegjësi fare për urdhrat ndaj Gardës së 

Republikës, 1|| as kur këto urdhra janë për të hapur zjarr ndaj qytetarëve,… 

2|||
262

                                                  

 

(83) |||Some persons regret that I should have written them, 1|| but for my own 

part I am glad of what I have done. 2|||
263

                                                  
                                                                  

Ashtu si lidhëzat bashkërenditëse shtjelluese, edhe ato zgjeruese nuk përfaqësohen 

në funksionin e projeksionit dhe as ndihmojnë në realizimin e dimensionin hipotaktik  për 

arsyet e sipërpërmendura.  

Tek lidhëzat bashkërenditëse shtjelluese që operojnë në dimensionin parataktik 

zgjerues bëjnë pjesë kryesisht lidhëzat bashkërenditëse këpujore dhe deri diku ato 

kundërshtuese, shumë nga të cilat janë renditur në shtojcën A të këtij punimi.   

 

II. 4. 3 Dimensioni parataktik shtues 
 

Lidhëzat bashkërenditëse shtuese formojnë një nëngrup të vogël, por të 

rëndësishëm. Ato mundësojnë shtimin e propozicionit në tekst me propozicione të tjera 

dhe janë të tipi (X). Tek kjo nënkategori përfshihen lidhëzat përmbyllëse kështu që, pra, 

prandaj, ndaj në shqip dhe lokucionet lidhëzore si and then, and so, or else etj. në 

anglisht, të cilat kryejnë funksionin e ekspansionit në fjali përgjatë dimensionit 

parataktik, por që nuk përfaqësohen në projeksion, ashtu si dy nënkategoritë e tjera. 

Shembujt (84) dhe (85) ilustrojnë konektivitetin e fjalive në periudhat përkatëse përgjatë 

dimensionit parataktik shtues. 

 

(84) |||Platoni përdorte gjuhën e kohës së tij, 1|| prandaj edhe i konceptonte së 

bashku. 2|||
264
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(85) |||They can start to build a track record and a platform, 1|| and then try to sell 

that version to a traditional publisher. 2|||
265

 

 

 Konektorët, të cilët veprojnë në ekspansionet parataktikë shtjellues, zgjerues dhe 

shtues janë të paktë, siç edhe u vu re në përshkrimet e mësipërme. Gjithashtu, ata janë 

pothuajse gjithmonë të tipit lidhëza bashkërenditëse, të cilat mundësojnë konektivitetin 

midis fjalive me natyrë shtjelluese (1 = 2), zgjeruese (1 + 2) dhe shtuese (1 X 2)
266

. 

Operojnë gjithmonë në strukturën e brendshme të periudhës duke ndërtuar lidhje 

semantiko-logjike midis fjalive apo segmenteve të tekstit. 

 

 

II. 4. 4 Dimensioni hipotaktik shtjellues 
 

Lidhëzat nënrenditëse shtjelluese ndërtojnë lidhje hipotaktike midis pjesëve të 

periudhës (siç ilustrohet në shembujt (86) dhe (87), ndërvarësia midis α dhe β) dhe 

ndihmojnë në ekspansionin e pjesëve të saj. Konektorët këtu funksionojnë për të lidhur 

fjalinë kryesore me fjalinë e varur, e cila shërben për të përshkruar më tej fjalinë 

pararendëse. Në ta përfshihen fjalë si kush, i cili apo që në shqip dhe who apo which në 

anglisht.
267

  

 

(86) ||| … është vështirë të gjesh ndonjë artikull apo vlerësim α || që pajtohet me 

thelbin e mendimeve kushtetuese. β |||
268

 

          

(87) ||| That's the beauty of it, α || which is beyond the sheer factual findings. β 

|||
269

 

                                                                     

II. 4. 5 Dimensioni hipotaktik zgjerues 
 

 Ashtu si lidhëzat nënrenditëse, të cilat operojnë në dimensionin parataktik zgjerues, 

edhe ato të tipit hipotaktik zgjerues janë të pakta. Lidhëzat nënrenditëse zgjeruese që 

veprojnë në dimensionin hipotaktik shtrijnë rrjedhën logjiko-semantike të një pjese të 

periudhës. Më të përhapurat janë ato me kuptim kundërvënieje dhe lejore siç janë lidhëzat 

ndërsa, në vend që apo në qoftë se ... nuk në shqip dhe while, whereas, if not ... then etj. 

Në periudhat në shembujt (88) dhe (89), pjesët β, në varësi të pjesëve α, shtrijnë logjikisht 

përbërjen semantike të tyre. 

 

(88) ||| Ndërsa është investuar në qendër të qytetit, β || rrugët dytësore janë në 

gjendje tepër të rënduar,… α |||
270
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(89) ||| While public officials may need to be sensitive to  that to some degree, β || 

there comes a point where their responsibility to the public supersedes their 

responsibility to the prospect. α |||
271

 

 

II. 4. 6 Dimensioni hipotaktik shtues 
 

 Dhe së fundmi, lidhëzat nënrenditëse shtuese janë ndoshta nënkategoria më e 

larmishme nga të gjitha ato që kemi trajtuar deri tani. Funksioni i tyre është krijimi i 

ekspansionit të asaj pjese të periudhës, e cila konsiderohet si pjesa kryesore. Ndërlidhjet 

hipotaktike janë të ndryshme dhe të larmishme në varësi të lidhëzës së përdorur. Në këtë 

nënkategori përfshihen kryesisht ato, të cilat ndërtojnë marrëdhënie vendore, kohore, 

mënyre, shkaku apo kushti.
272

 

Shembujt (90) dhe (91) më poshtë ilustrojnë shtimin e përmbajtjes propozicionale 

të fjalive α me anë të fjalive β nëpërmjet konektorëve kur dhe because of. 

 

(90) ||| Elektorati i qytetit të Kuçovës ka qenë gjithmonë i vëmendshëm … α|| 

kur është thërritur për të zgjedhur përfaqësuesit e tij. β |||
273

 

 

(91) ||| Penny and Baby are spared α || because of their non-Jewish last names. β 

|||
274

 

                                                                                       

Konektorët, të cilët veprojnë në ekspansionet hipotaktike shtjelluese, zgjeruese dhe 

shtuese janë të konsiderueshëm në numër. Ata janë pothuajse gjithmonë të tipit lidhëza 

nënrenditëse, të cilat mundësojnë konektivitetin midis fjalive me natyrë shtjelluese (α = 

β), zgjeruese (α + β) dhe shtuese (α X β)
275

. Operojnë gjithmonë në strukturën e 

brendshme të periudhës duke ndërtuar lidhje semantiko-logjike midis segmenteve të saj. 

 

II. 4. 7 Ndajfoljet lidhëze, pjesëzat dhe pasthirrmat 
 

Tre hiponime të tjera të konektorëve që mundësojnë ekspansionin e pjesëve të 

tekstit janë ndajfoljet lidhëze, pjesëzat dhe pasthirrmat. Ashtu si lidhëzat bashkërenditëse 

dhe nënrenditëse, këto hiponime konektoriale shtrijnë propozicionet në tekst. Por, 

ndryshe nga to, këto tri njësi nuk funksionojnë në planin lokal të tekstit, pasi ndërtojnë 

marrëdhënie midis periudhave, pra jo strukturore, por tekstuale. Për rrjedhojë, ndajfoljet 

lidhëze, pjesëzat dhe pasthirrmat nuk mund të veprojnë në dimensionet parataktike dhe 

hipotaktike të tekstit
276

, aq më tepër në asnjë nga llojet e tyre. 
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 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2005 NEWS Atlanta) (Aksesi: 29.09.2011). 
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 Për një listë të plotë referoju Shtojcës A. 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 02.05.2011. Artikulli me titull: Selfo Kaplani: Do të zgjidh strehimin 

dhe gjallëroj Kuçovën. 
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 Marrë nga: http://corpus.byu.edu/coca/. Burimi: (COCA 2011 ACAD AmerScholar) (Aksesi: 

29.09.2011). 
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 Për më tepër shih: Michael A. K. Halliday and Christian M. I. M. Matthiessen, An Introduction to 

Functional Grammar (London: Hodder Arnold Publication, 2004), fq. 395 – 441. 
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metafunksion logjik (ideacional) dhe jo tekstual. 
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Një hiponim tjetër i konektorëve që operon në funksionin e ekspansionit tekstual 

lidhet me ato që ne i kemi quajtur njësi të tjera. Shembuj ilustrues dhe diskutime më të 

detajuara janë përfshirë në nënkapitullin II.3 Funksioni i ekspansionit dhe projeksionit, 

kështu që nuk po zgjatemi më tej këtu. 

 

 

II. 5 Konektorët në projeksion 
 

Në nënkapitullin II.3 diskutuam funksionin e projeksionit, dhe, më konkretisht, 

funksionin e konektorëve në ndërtimin e raporteve logjiko-semantike midis fjalive në 

periudhë si përfaqësime të aspekteve konjitive apo ideve
277

. Projeksioni mund të 

përfaqësohet si në dimensionet parataktike ashtu edhe në ato hipotaktike. Në të parin, 

projeksioni ka për specifikë ligjërimin e drejtë, kurse në të dytin, atë të ligjërimit të 

zhdrejtë. Ky i fundit është me interes për t’u studiuar në këndvështrimin e rolit të 

konektorëve në tekst.  

Hiponimet konektoriale, të cilat operojnë në funksionin e projeksionit përfshijnë 

folje dhe shprehje performative apo parentetike si dhe shumë nga ndajfoljet komentuese. 

Gjithashtu, të tre këto hiponime konektoriale përfaqësohen edhe në dimensionin 

hipotaktik po jo në atë parataktik.  

Vërejmë shembujt e mëposhtëm për të ilustruar funksionet e hiponimeve 

konektoriale në tekst dhe veçanërisht në projeksion. Në shembujt (92) dhe (93) folja 

performative garantoj dhe folja parentetike mendoj kryejnë projeksionin e teksteve të 

dhënë, pra të përmbajtjeve semantike (kuptimeve) në fjalitë β.  

 

(92) ||| ...garantoj kritikët dhe mbështetësit, ... α || se, ministria e Shëndetësisë 

është tërësisht e angazhuar për të reformuar sistemin shëndetësor. β |||
278

 

         

(93) ||| …mendoj α || se ky është shqetësim i madh. β |||
279

 
                                                        

Hallidei dhe Mathiseni
280

 pohojnë se kur diçka
281

 projektohet si një kuptim, atëherë është 

proceduar tashmë nga sistemi gjuhësor. Parë në këndvështrimin e hulumtimit tonë, këto 

dy hiponime konektoriale veprojnë si elemente të sistemit të konektorëve, të cilët 

operojnë si përgjatë aksit horizontal (projeksionit) dhe në aksin vertikal (kundërvënieve 

paradigmatike) në tërësinë e tekstit.  

 Ndajfoljet komentuese propozicionale dhe ligjerimore-funksionale nuk kanë 

funksione të mirëfillta të projeksionit. Megjithatë, ato në shumë raste kanë një funksion të 

ngjashëm me foljet performative apo ato parentetike. Këtu i referohemi jo vetëm 

konektivitetit që realizojnë në planin ndërvetjak në tekst, por edhe përfaqësimit konjitiv të 
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 Për më tepër rreth projeksionit në përgjithësi shih: Michael A. K. Halliday and Christian M. I. M. 
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fjalisë β në një tekst të dhënë. Për shembull, në shembullin (94) ndajfolja personalisht 

është tepër e ngjashme me foljen performative mendoj apo gjykoj
282

. Siç vihet re ndajfolja 

në fjalë mund të zëvendesohet lehtësisht me një nga foljet performative, të cilat 

mundësojnë projeksionin.        

 

(94) ||| Personalisht ... α || tekstin e dorëheqjes së Ismail Qemalit, ... e kam 

konsideruar  me po aq peshë sa edhe tekstin e shpalljes së pavarësisë. β 

|||
283

         

 

 Një arsye tjetër që këto ndajfolje konsiderohen me funksion projeksioni është, sepse 

ato nuk duket të shfaqin vlera funksionale të ekspansionit. Për shembull, ato nuk mund të 

ndahen në konektorë sqarues, zgjerues apo shtues. Megjithëse, edhe këtu mund të 

shtrohet çështja se përse pjesëzat dhe pasthirrmat janë me funksion ekspansioni dhe jo 

projeksioni. Në këtë hulumtim nuk dëshirojmë të ndalemi kurrsesi në dallime kaq të 

mprehta, por të vendosim kritere të zbatueshme për klasifikimin e njësive leksikore si 

konektorë, të përshkruajmë tiparet dhe funksionet e tyre brenda sistemit gjuhësor, për të 

vijuar më tej me përqasjen midis tyre në shqip dhe anglisht. 

 Në përmbyllje, mund të thuhet se konektorët formojnë një sistem të mëvetësishëm 

logjiko-semantik në gjuhësinë e tekstit. Ata janë, në shumë raste, drejtpërsëdrejti 

përcaktues në ndërlidhjet parataktike dhe lidhjet hipotaktike duke zhvilluar ekspansionin 

logjiko-semantik në fjali. Gjithashtu, konektorët “projektojnë” organizimin logjik të 

projeksionit dhe shtrijnë rrjedhën logjike të propozicionit  apo propozicioneve në të. 

Megjithatë, siç u pa edhe në këtë krye, ata mundësojnë funksionet e ekspansionit dhe 

projeksionit përgjatë dimensioneve parataktike dhe hipotaktike me klasa të veçanta 

gjuhësore (apo me disa nga hiponimet e konektorëve tekstualë). Kjo nënkupton faktin që 

funksioni i konektorëve të veçantë në fjali përcakton sipas rastit koneksionin logjiko-

semantik të saj dhe si rrjedhojë aktivitetet verbale apo mendore të lokutorit. 
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KREU I TRETË 

 

VEÇORITЁ E PЁRDORIMIT TЁ KONEKTORЁVE NЁ 

ARGUMENTIM DHE TEKSTIN ARGUMENTUES 
 

 

Në kreun e parë shqyrtuam çështje të cilat lidheshin me rolin e konektorëve në 

tekst. Aty u përqendruam në tiparet e tyre, në realizimin e konektivitetit në tekst, në 

përmbushjen e kohezionit dhe koherencës si dhe në organizimin global të tekstit. Në 

kreun e dytë trajtuam funksionet dhe metafunksionet e konektorëve argumentues si dhe 

vlerat e tyre pragmatike. Ky krye vijon me diskutime rreth përdorimit të konektorëve në 

argumentim dhe ndërveprimit të tyre me tiparet dhe veçoritë e tij. 

Studimet shkencore rreth konektorëve kanë filluar me shfaqjen e disiplinës së 

Gjuhësisë së Tekstit, në të cilën ata trajtohen si mjete të rëndësishme për ndërtimin dhe 

interpretimin e tekstit. Megjithatë rëndësia e përdorimit të tyre në ligjërim dhe tekst 

(veçanërisht atë argumentues) është vërejtur shumë kohë më parë, edhe pse nuk kanë 

qenë shpesh objekt i veçantë studimi. Përgjithësisht pranohet fakti se studimi i 

argumentimit i ka fillesat qysh me modelin e Aristotelit, i cili merrej veçanërisht me 

logjikën dhe retorikën me synim vendosjen dhe vlerësimin e kritereve bazë për lehtësimin 

e mbështetjes së përfundimeve të arritura në argumentim, pranimin dhe vlefshmërinë e 

pikëpamjeve të parashtruara nga folësit dhe kështu me radhë.      

Në qendër të argumentimit logjik të Aristotelit ishte vendosja e modeleve 

universale, të cilat mbështeteshin në racionalitetin njerëzor. Këto argumentime fillimisht 

u shfaqen në format e silogjizmave
284

 kategorialë (ose të arsyetimit deduktiv). Një 

ilustrim i tillë paraqitet në shembullin (95) më poshtë. 

 

(95) Disa folje janë konektorë. 

Disa folje performative janë folje. 

Kështu që, disa folje performative janë konektorë.
285

 

 

Disa F janë K 

Disa P janë F 

Kështu që, disa P janë K.
286

 

 

Vetë natyra deduktive e argumentimit në shembullin e mësipërm kërkon apo 

vetvetiu përfshin përdorimin e konektorit kështu që për të mbështetur procesin racional të 
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 silogjizëm (angl. syllogism) – fundi i shekulli të XIV, nga frëngjishtja e vjetër silogisme, “silogjizëm,” 

nga latinishtja syllogismus, nga greqishtja syllogismos “silogjizëm,” me prejardhje “përfundim, konkluzion, 
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K = konektorë  

F = folje 

P = folje performative 
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arsyetimit. Dy fjalitë e para (premisat) i referohen të tre kategorive të përmendura (pra, K 

‘konektorëve’, F ‘foljeve’ dhe P ‘foljeve performative’) dhe pohojnë ndërlidhjen midis 

dy kategorive (foljeve –  konektorëve dhe foljeve performative – foljeve). Fjalia e tretë 

(përfundimi) pohon ndërlidhjen midis dy kategorive (foljeve performative dhe 

konektorëve), të cilat nuk ndërlidhen në premisat e mësipërme, por deduktohen prej tyre. 

Ky deduktim logjik vjen për dy arsye. Së pari, sepse ka vazhdimësi logjike midis 

sekuencave të këtij teksti, pra sekuencat ndërlidhen nga pikëpamja kohesive dhe së dyti, 

sepse ka qëndrueshmëri logjike dhe kuptimore në tekst dhe përvijimi konceptual 

përshkruan tekstin. Për rrjedhojë, konektori kështu që, realizon si konektivitetin 

sekuencor, me anë të së cilit sekuencat “lidhen” ngushtë dhe atë konceptual, me anë të të 

cilit mundësohet interpretimi i tekstit, pra arrihet në përfundim deduktiv. 

 Në këtë model argumentimi (silogjizmi) konektori kështu që ka më tepër funksion 

logjik, sepse vetë teksti në këtë shembull është ndërtuar në perspektivën e ndërtimit 

logjik. Për shembull, ky konektor ndihmon në deduktimin e përfundimit të arritur 

mbështetur në formën e argumentimit (pra, premisë parësore, premisë dytësore dhe 

përfundim) me bazat e logjikës formale, por nuk vërteton vlefshmërinë apo vërtetësinë e 

përmbajtjes së premisave.
287

 

 Konektorët kanë një rol të rëndësishëm jo vetëm në procesin e deduktimit të 

përfundimit dhe organizimit të argumentimit në silogjizëm, si forma më e arrirë e 

shfaqjes logjike, por edhe në të barasvlershmen e saj në retorikë, enthimemën
288

, në të 

cilën, premisa të veçanta deduktohen nga vetë auditori duke qenë se ato gjejnë vetëm një 

përfaqësim të pjesshëm në argumentim. Edhe këtu konektorët mundësojnë deduksionin 

logjik duke sjellë në argumentim premisat e nënkuptuara apo edhe vetë përfundimin. 

Ashtu si te silogjizmat, edhe këtu aspekti i konektivitetit sekuencor dhe atij konceptual 

mundëson interpretimin e argumentimit në planin e procesit deduktiv logjik
289

. Shembulli 

(96) është një ilustrim i enthimemës argumentuese, në të cilën konektori kështu që luan 

një rol të rëndësishëm. 

 

(96) Valbona jep lëndën e gramatikës shqipe. Kështu që mund të të ndihmojë me 

rregullat e drejtshkrimit.
290

 

 

Premisa e parë, Valbona jep lëndën e gramatikës shqipe, e cila është e shprehur 

drejtpërsëdrejti në këtë enthimemë, vijohet nga premisa e dytë, Ata që japin lëndën e 

gjuhës shqipe i dinë rregullat e drejtshkrimit, e cila mungon plotësisht dhe sillet në 
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 Për shembull, ato folje që bëjnë pjesë tek konektorët mund të mos jenë folje performative, edhe pse 

foljet në tërësinë e tyre përfshijnë folje performative. 
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 enthimemë (angl. enthymeme) - “silogjizëm në të cilin një premisë nuk është e përfshirë,” 1580, nga 

latinishtja enthymema, nga  greqishtja enthymema “mendim, argument,” nga enthymesthai “të mendosh, të 

marrësh parasysh”, let. “të mbash në mend” nga en “në” + thymos “mend”.  

(Marrë nga Online Etymology Dictionary. Aksesi i datës 15.10.2011 
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mënyrë të heshtur apo deduktohet nga interlokutori. Të dyja premisat së bashku 

mundësojnë vlefshmërinë apo pranueshmërinë e përfundimit të arritur, Kështu që mund të 

të ndihmojë me rregullat e drejtshkrimit
291

. Përdorimi i konektorit kështu që në këtë 

enthimemë realizon konektivitet sekuencor midis premisës dhe përfundimit, i cili 

plotësohet nga konektiviteti konceptual ndërmjet premisës së pranishme në tekst, asaj të 

deduktuar dhe përfundimit.
292

 Pra, kohezioni dhe koherenca janë aspekte të këtij teksti 

argumentues, të cilat e “tekstualizojnë”, në rastin e shembullit (96) nëpërmjet konektorit 

kështu që. Madje roli i këtij konektori është aq i domosdoshëm në këtë tekst sa 

mospërfshirja e tij në argumentim
293

 do ta bënte tekstin asemantik.  

Në aspektin e organizimit, konektori kështu që mundëson edhe natyrën ekonomike 

dhe zhdërvjelltësinë e parashtrimit të argumentimit dhe lehtëson interpretimin e tij. 

Megjithatë, ndërsa kështu që realizon konektivitetin sekuencor dhe atë konceptual në 

tekst, ai nuk garanton ndërlidhjen e tij me faktorë jashtëgjuhësorë.  

Mungesa e përfaqësimit të drejtpërdrejtë të premisës apo premisave të nënkuptuara 

në tekstin argumentues, pohon Van Emereni et al.
294

, mund të mos lejojë përcaktimin e  

vlerave dhe funksioneve të tyre,  pasi jo gjithmonë ato kanë të njëjtën peshë dhe rol. 

Kështu, në shembullin e mësipërm, premisës së shprehur i vjen në ndihmë premisa e 

nënkuptuar dhe ajo mund të jetë e vlefshme vetëm nëse vërtetësia e kësaj të dytës 

provohet dhe njihet apo pranohet nga auditori. Një gjë e tillë pohohet edhe nga Reimondi, 

i cili thotë se “... premisa kryesore në një enthimemë mund të mos jetë e provuar (ose 

mund të jetë e paprovueshme)... .”
295

 Për më tepër, përfundimi i arritur
296

 bazohet tek të 

dyja premisat dhe është i vlefshëm nëse të dyja janë të tilla
297

. Ndërkohë që premisa e 

nënkuptuar mund të mos ketë lidhje semantike apo pragmatike, me një fjalë, natyrë 

komunikative ndërvepruese me premisën e shprehur. Për këto arsye, përdorimi i 

konektorit kështu që në shembullin (96) nuk garanton vlefshmërinë e argumentimit në 

tërësi.  
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 Valbona jep lëndën e gramatikës shqipe. (premisa e shprehur) 
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 Frans H. van Eemeren et al., “Argumentation” tek Discourse as Structure and Process, ed. Teun Van 

Dijk (London: Sage Publications, 1997), fq. 215. 
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 James C. Raymond, " Enthymemes, Examples, and Rhetorical Method," tek Essays on Classical 

Rhetoric and Modern Discourse, ed. Robert J. Connors, Lisa S. Ede, dhe Andrea A. Lunsford (Carbondale, 
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 Në shembullin (96), përfundimi i arritur Valbona mund të të ndihmojë me rregullat e drejtshkrimit është 
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 Për më tepër rreth kësaj çështjeje shih Frans H. van Eemeren et al., “Argumentation” tek Discourse as 

Structure and Process, ed. Teun Van Dijk (London: Sage Publications, 1997), fq. 214. 
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Roli i konektorëve në organizimin e argumentimit spikat edhe në modelin dialektik, 

në thelb të të cilit është diskutimi kritik argumentues
298

 me qëllim zgjidhjen e 

divergjencave të ndryshme midis protagonistit
299

, i cili parashtron argumentin e tij dhe 

antagonistit, i cili e vlerëson këtë pikëpamje. Madje në këtë model argumentimi 

konektorët shërbejnë jo vetëm për të ndërtuar kohezionin e brendshëm të tekstit, por edhe 

për të mundësuar konektivitetin në ndërveprimin gjuhësor midis interlokutorëve në planin 

dialogjik të procesit argumentues. Shembulli (97), i cili pasqyron strukturën e këtij 

modeli dhe ka formën e një paradigme ndërvepruese argumentuese midis interlokutorëve, 

përfshin konektorë si I mean, because, even if,  dhe and, të cilët organizojnë vijimësinë 

logjike dhe strukturore të argumentimit në planin dialogjik. 

 

(97) BROWN: I mean, I’m obviously going to support my dad no matter what he 

does because I’m so proud of him.  

BEHAR: Even if he killed somebody.  

BROWN: What? That is so outrageous.  

BEHAR: You can’t just say I’m going to support my father no matter what 

he does.  

BROWN: What he did for the Commonwealth of Massachusetts was very, 

very rewarding for my family. And I will be there to support him.
300

  

 

Gjithashtu këta konektorë i japin debatit një natyrë më polemizuese për arsye se 

prania e tyre në argumentim mundëson edhe shkëmbimin e suksesshëm të pohimeve 

midis interlokutorëve. Kështu, I mean sqaron qëndrimin e lokutorit, because sjell arsyen e 

qëndrimit të tij, even if i lejon interlokutorit të ngrejë hipoteza rreth qëndrimit të lokutorit 

dhe konektori And në fund të tekstit mundëson mbylljen e argumentimit duke sjellë 

qëndrimin përfundimtar të lokutorit. Pra, këta konektorë si dhe shumë të tjerë, të cilët 

përdoren shpesh në argumentimin dialektik, veprojnë në aspektin logjik, semantik dhe 

pragmatik të organizimit të tekstit me karakter dialogjik.   

Ndryshe nga rastet e përdorimit të tyre në silogjizma dhe enthimema, konektorët në 

këtë model argumentimi dialektik, gjejnë përdorim në zbatimin pragmatik të logjikës 

argumentuese, në të cilën dominon bashkëpunimi dhe bashkërendimi gjuhësor dhe 

komunikativ ndërmjet protagonistit dhe antagonistit. Për shembull, kjo mund të vërehet 

në përdorimin e konektorit even if në shembullin (97), në të cilin ai mundëson vlerësimin 

kritik të premisës I’m so proud of him si dhe përcakton natyrën e përshtatjes së saj, me 

kundërargumentin, pra  Even if he killed somebody.  

Përdorime të tilla të konektorëve në këtë model argumentimi ndihmojnë në 

gjykimin argumentues praktik duke anashkaluar në një masë të mirë formalizmin logjik 

të silogjizmave dhe enthimemave.
301

 Kështu, konektorët gjejnë përdorim në kontekstin e 

ligjërimit në perspektivën ndërvepruese, jashtë logjikës formale, duke i dhënë në këtë 
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mënyrë një shtysë të rëndësishme drejtimit të aktivitetit gjuhësor ndërveprues dhe 

kontekstual. 

Një tjetër veçori e konektorëve në argumentim është funksioni i tyre përgjatë 

tekstit, parë në perspektivën e paradigmës pragmatike të ndërveprimeve. Rëndësia e 

funksionit del më në pah po të shqyrtojmë me kujdes relativitetin e vlerës së konektorëve 

në përputhje me përdorimin e tyre në sfera të ndryshme argumentuese
302

. Pra, funksioni i 

konektorëve është jo vetëm për të strukturuar nga pikëpamja kohesive apo koherente 

argumentimin, por edhe nga pikëpamja e përvijimit të argumentimit në sferën e caktuar. 

Për të ilustruar argumentin tonë janë sjellë shembujt (96) dhe (98). 

 

(98) Valbona mund të të ndihmojë me rregullat e drejtshkrimit pasi jep lëndën e 

gramatikës shqipe.
303

 

 

Në të dy shembujt kemi të njëjtën premisë, Valbona jep lëndën e gramatikës 

shqipe, dhe të njëjtin përfundim, Valbona mund të të ndihmojë me rregullat e 

drejtshkrimit, i cili është paraqitur në shembullin (96) në mënyrë progresive, kurse në 

shembullin (98) në mënyrë retrogresive. Mirëpo, ndërsa në shembullin (96) premisa e 

pohuar parashtrohet në formën e argumentit “shtyllë”, i cili shërben për të dhënë arsyen e 

përfundimit të arritur, në shembullin (98) po i njëjti argument, është paraqitur si një 

shkak
304

 që kërkon të kalojë tek interlokutori si një shpjegim apo fakt, i cili nuk paraqet 

një situatë për t’u mbrojtur nga pikëpamja argumentuese, pasi pak a shumë merret i 

mirëqenë
305

 (të paktën në pikëpamjen apo strategjinë e ndjekur nga lokutori). Këtë 

organizim ndërveprues të argumentimeve e mundësojnë funksionet e konektorëve kështu 

që dhe pasi në shembujt (96) dhe (98), të cilët realizojnë konektivitetin sekuencor midis 

të njëjtës premisë dhe të njëjtit përfundim, por me raporte të ndryshme ndërlidhjeje si dhe 

konektivitetin konceptual midis tekstit dhe synimit të lokutorit në përdorimin e 

konektorëve për të arritur interpretimin e dëshiruar. Një ilustrim tjetër i këtij lloji 

argumenti është edhe shembulli (104) në vijim.   

Siç u vu re, konektiviteti brenda tekstit nuk mundësoi një interpretim të drejtë të 

përmbajtjes pragmatike të shembujve (96) dhe (98). Madje as forma dhe as përmbajtja e 

premisës parësore (shtyllë) apo dytësore (mbështetëse). Funksionet e dy propozicioneve 

me distribucion (shpërndarje) të ndryshëm në të dy shembujt jo vetëm që sollën dy 

interpretime të ndryshme, por edhe parashikuan përvijimin e argumentimit të parashtruar. 

Ka të ngjarë që antagonisti të pajtohet më shumë me përfundimin e arritur nga 

protagonisti në shembullin (98) sesa me atë në shembullin (96). Këtu vërejmë se si 
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konektorët kështu që dhe pasi vepruan në përputhje me përmbajtjen e tekstit në akset 

vertikale dhe horizontale të tij si dhe me qëllimet komunikuese të lokutorit në 

argumentim. Për vlerat e konektorëve në ndërlidhjet e propozicioneve dhe interpretimin e 

tyre do të flitet më gjerë në pjesën III.2.1 Konektiviteti dhe konektorët në strukturën e 

argumentimit. 

Pak më sipër shquam faktin se konektorët gjejnë përdorim në kontekstin e 

ligjërimit, në perspektivën ndërvepruese dhe jashtë logjikës formale. Kështu, krahas 

tiparit dialektik dhe atij funksional, konektorët në paradigmën pragmatike të 

ndërveprimeve argumentuese shfaqin edhe tipare kontekstuale. Në rastin e shembujve 

(96) dhe (98) konektorët kështu që dhe pasi janë të kontekstualizuar në përputhje me 

ndërveprimet gjuhësore midis interlokutorëve në kontekstin e dhënë duke marrë parasysh 

parakushte si për shembull, qëndrimi ose synimi i argumentuesit apo i 

kundërargumentuesit. Tipar tjetër themelor i kontekstualizimit të konektorëve është edhe 

progresioni i argumentit në raport me procesin e dykahshëm argumentues–

kundërargumentues në pika të veçanta gjatë këtij procesi. Konteksti i paracaktuar i 

ligjërimit argumentues mund të “tjetërsohet” ashtu siç argumentuesi shndërrohet në 

kundërargumentues dhe anasjelltas. Kjo u vërejt gjatë përdorimit të konektorëve because 

dhe even if në shembullin (97) më sipër. 

Përdorimi i konektorëve në argumentim mund të shihet në një spektër të gjerë, në të 

cilin ndikojnë një sërë faktorësh gjuhësorë dhe jashtëgjuhësorë. Vlerat përdoruese të 

konektorëve në planin logjik, dialektik, funksional dhe kontekstual i lejojnë ata të zënë 

një vend tepër të rëndësishëm në organizimin dhe strukturimin e argumentimit dhe tekstit 

argumentues. Pjesa tjetër e këtij kreu do të shtjellojë më në detaj natyrën dhe veçoritë e 

argumentimit në perspektivën e vlerave të konektorëve. 

 

 

III. 1 Bashkëlidhja e konektorëve me format e argumentimit dhe qëndrimin e 

argumentuesit 

 

   Siç u diskutua në nënkryen e mësipërm, konektorët mundësojnë jo vetëm aspekte 

tekstuale të strukturimit të argumentimit, por edhe përcjellin synimet e argumentuesve 

duke parashtruar pikëpamje apo qëndrime të caktuara të shprehura në të. Van Emereni, 

Grutendorsti dhe Henkemansi 
306

 pohojnë se ata mund të shfaqen në mënyrë explicite (të 

drejtpërdrejtë), ose implicite (të tërthortë). Në të dyja këto forma të shfaqjes konektorët 

përdoren me qëllime të veçanta argumentuese dhe veprojnë në bashkëlidhje me faktorë të 

tjerë siç janë format e argumentimit apo qëndrimet e argumentuesve të pranishëm
307

 në 

proces. Për shembull, shembulli (99) më poshtë përfshin dy interlokutorë të pranishëm 

dhe si rrjedhojë realë në tekst, të cilët ndërveprojnë gjuhësisht.  

 

(99) BROWN: I mean, I’m obviously going to support my dad no matter what he 

does because I’m so proud of him.  

BEHAR: Even if he killed somebody.  

BROWN: What? That is so outrageous.  
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BEHAR: You can’t just say I’m going to support my father no matter what 

he does.  

BROWN: What he did for the Commonwealth of Massachusetts was very, 

very rewarding for my family. And I will be there to support him.
308

  
 

Ndërkëmbimet midis tyre përfshijnë praninë e konektorëve si I mean, because, even if 

dhe and, të cilët parashtrojnë pikëpamje të mbështetura në premisa dhe lejojnë debatin 

argumentues.  

Ndërsa shembulli (98) që analizuam më sipër “Valbona mund të të ndihmojë me 

rregullat e drejtshkrimit pasi jep lëndën e gramatikës shqipe.” përfshin vetëm lokutorin, i 

cili ndërvepron gjuhësisht me një interlokur jo të pranishëm në tekst, por që mund të jetë 

real ose imagjinar. Megjithatë edhe në këtë rast, përdorimi i konektorit pasi është 

thelbësor në organizimin e këtij teksti të shkurtër argumentues, sepse, ashtu si dhe u 

përmend me sipër, përcjell tërthorazi synimin e argumentuesit për të qenë sa më objektiv 

në konkluzionin e tij.  

Van Emereni, Grutendorsti dhe Henkemansi
309

 dallojnë katër forma të ndryshme të 

ndarjes së pikëpamjeve në argumentim, në të cilat përdorimi i konektorëve gjen një 

bashkëlidhje të natyrshme. Forma e thjeshtë, e cila përfshin vetëm një propozicion dhe 

parashtron një pikëpamje apo qëndrim të caktuar, për të cilën interlokutori ose nuk është i 

sigurt ose e shikon me dyshim dhe të cilën nuk e kundërshton. Kjo formë argumentimi 

ngelet “e papërzierë” dhe termi që autorët përdorin për këtë formë është ndarje qëndrimi 

e thjeshtë dhe e pa përzierë. Në shembullin (100), me anë të të cilit ilustrohet forma në 

fjalë, lokutori parashtron qëndrimin e tij nëpërmjet konektorit I think dhe interlokutori 

reagon sërish me anë të konektorit I don’t know. Meqenëse që të dy këta konektorë janë 

të llojit folje performative, roli i tyre në tekst është përcaktues në shfaqjen e formës së 

argumentimit dhe shprehjen e qëndrimeve të shprehura në të.  

 

(100) Paula: I think schools should spend more time teaching writing skills.  

Jack: I don't know, I've never really thought about it.
310

  

 

Ndarja e qëndrimit të thjeshtë mund të paraqitet edhe e përzierë kur interlokutori 

nuk pajtohet me qëndrimin e lokutorit për një propozicion të shprehur në fjali duke e 

kundërshtuar atë, ashtu siç ilustrohet në shembullin (101), në të cilin përdoret sërish 

konektori I think me synim shprehjen e qëndrimit të lokutorit. 

 

(101) Paula: I think schools should spend more time teaching writing skills.  

Dan: That's ridiculous! More than enough time is spent on that already.
311
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Shembulli (102) më poshtë përfaqëson ndarje qëndrimesh shumëfishe në të cilat 

përfshihen dy propozicione: “Danish men are neither romantic nor spiritual” dhe “at 

least you can depend on them.” Ky shembull është analog me shembullin (100), në të 

cilin është vetëm lokutori, i cili mbron apo ndan një pikëpamje të caktuar, por me të 

vetmin dallim që në të përfshihet më shumë se një propozicion: “Danish men are neither 

romantic nor spiritual” dhe “at least you can depend on them.” Megjithatë edhe këtu si 

forma e argumentimit, ashtu edhe qëndrimi i argumentuesve mbështeten nga përdorimi i 

konektorëve but, i cili shtrin përmbajtjen e fjalisë paraprijëse dhe I'm not so sure, i cili, 

ashtu si në rastin e konektorit I don’t know në shembullin (100), përcjell qëndrimin e 

luhatur të interlokutorit. 

 

(102) Peter: Danish men are neither romantic nor spiritual, but at least you can 

depend on them. 

Alice: I'm not so sure about all that.
312

   

 

Po ashtu, shembulli (103) është analog me shembullin (101) në të cilin të dy 

interlokutorët përpiqen të mbrojnë qëndrimet e tyre, por me dallimin se në të përfshihet 

më shumë se një propozicion. Përsëri, edhe në këtë argumentim shumëfish të përzier 

konektorët (but dhe I don’t agree) mundësojnë përcaktimin e formës së tij dhe qëndrimin 

e interlokutorëve. 

 

(103) Peter: Danish men are neither romantic nor spiritual, but at least you can 

depend on them. 

Alice: I don’t agree with you.
313

   

 

 Pra, konektorët janë mjete, të cilat përcaktojnë, ose më së paku ndikojnë në format 

e ndryshme që mund të marrë argumentimi apo teksti argumentues. Gjithashtu, ata 

lehtësojnë shprehjen dhe interpretimin e qëndrimeve të interlokutorëve në ndërkëmbimet 

argumentuese duke pasur ndikim të drejtpërdrejtë në to. Kjo u vërejt në shembujt e 

mësipërm me konektorë si I think, I don’t agree, I'm not so sure, I don't know, but etj.  

 

 

III. 2 Konektorët në organizimin strukturor të argumentimit 

 

 Parashtrimi dhe mbrojtja e pikëpamjes së shprehur, vërejnë Van Emereni, 

Grutendorsti dhe Henkemansi
314

, shfaqet për nga struktura në forma të ndryshme dhe nga 

më të larmishmet, të cilat, natyrisht, shkojnë nga më të thjeshtat deri tek më të përbërat. 

Kjo larmi strukturash në argumentim vetvetiu ngërthen përdorime të shumëllojshme të 

konektorëve me funksione të caktuara për të mundësuar ndërlidhjen dhe ndërvarjen e 

organizuar të argumenteve të parashtruar në formë të sintetizuar dhe logjikisht hierarkike.  

 Përbërja e strukturës varet nga numri i premisave të përfshira si dhe nga organizimi 

dhe ndërlidhja e tyre, të cilat realizohen shpesh me anë të konektorëve. Numri i këtyre 
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premisave, nga ana tjetër, varet nga natyra e argumentimit të parashtruar, i cili në më të 

shumtën e rasteve kërkon praninë e konektorëve për tu organizuar për nga struktura. 

Rëndësia e konektorëve del edhe më në pah po të kemi parasysh se natyra e argumentimit 

është abstrakte në vetvete
315

, ajo shfaqet mjaft konkrete kur argumentuesit kanë të qarta 

synimet e njëri-tjetrit të shprehura konkretisht me anë të organizimit strukturor, i cili 

dikton edhe vijueshmërinë apo ecurinë e ligjërimit në bashkëlidhje me konektivitetin 

sekuencor dhe atë konceptual. 

 Rëndësia e organizimit strukturor të argumentimit dhe shfaqjes së tij qëndron në 

faktin se vetëm duke e njohur  mirë atë, mundësohet vlerësimi i çështjeve të konektivitetit 

(p.sh. si dhe pse argumentet ndërlidhen me njëri-tjetrin dhe me përfundimin) dhe si 

rrjedhojë mund të bëhet një analizë e plotë e tekstit argumentues me vlera shkencore. 

Ashtu siç edhe është vënë në dukje gjatë këtij punimi, konektiviteti duhet parë si në 

planin e kohezionit, ashtu dhe në atë të koherencës së strukturimit të argumentimit nga 

argumentuesi, sepse në fund të fundit, ai shfaq qëllimet dhe qëndrimet e këtij të fundit.  

 Për nga forma strukturore argumentimi shfaqet si  

 

1. argumentim i thjeshtë 

2. argumentim i përbërë 

2.1. argumentim i shumëfishtë 

2.2. argumentim bashkërenditës 

2.3. argumentim nënrenditës
316

 

 

Argumentimi i thjeshtë përbëhet vetëm nga dy premisa
317

 dhe një përfundim. 

Shembulli (104) ilustron këtë lloj argumentimi.  

 

(104) GAZETARI: A duhet që edhe opozita të pranojë përgjegjësitë e saj në këtë 

ngjarje?  

I INTERVISTUARI: Patjetër që opozita ka përgjegjësinë e vet, pasi kur i 

thërret qytetarët në një demonstratë duhet të marrësh masa për mbarëvajtjen 

dhe mirëmenaxhimin e situatës, natyrisht për aq sa varet nga 

organizatorët.
318

  

 

Argumentimet e thjeshta, përveç faktit që janë relativisht të shpeshta në ligjërim, përbëjnë 

bazën e strukturimit të argumentimeve të përbërë (të shumëfishtë, bashkërenditës dhe 

nënrenditës), siç do të trajtohet në vijim të këtij nënkreu. Në figurën 1.1 jepet paraqitja 

                                                 
315

 Frans H. van Eemeren et al. “Argumentation” tek Discourse as Structure and Process, ed. Teun Van 

Dijk (London: Sage Publications, 1997), fq. 217. 
316

 Taksonomia e argumentimit është trajtuar gjerësisht tek  Frans H. Van Eemeren, Rob Grootendorst, dhe 

A. Francisca Snoeck Henkemans, Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation (Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2002),  fq. 64-71. 
317

 Zakonisht, një nga këto dy premisa nënkuptohet në proces. I tillë është rasti i premisës “Ata që japin 

lëndën e gjuhës shqipe i dinë rregullat e drejtshkrimit,” në shembullin (96), i cili na shërbeu për të ilustruar 

shembullin e enthimemës. Premisa e nënkuptuar në shembullin (104) është diçka shumë e përafërt me 

pohimin “Opozita nuk morri masa për mbarëvajtjen dhe mirëmenaxhimin e situatës.” 
318

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 30.01.2011. Artikulli me titull Intervista, Aleksander Biberaj, Ku është 

gabuar? 
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skematike e argumentit të thjeshtë
319

. Në të përfundimi referohet me numrin 1, premisa 

shprehet me numrin 1.1 dhe premisa e nënkuptuar me (1.1). Këto të fundit lidhen me një 

vijë horizontale me njëra-tjetrën për të treguar ndërlidhjen e tyre, kurse shigjeta vertikale 

tregon premisën mbështetëse për përfundimin e shprehur, numrin 1. 

 

 
 

Figura III. 1 Argumentimi i thjeshtë 

 

Në këtë shembull argumentimi të thjeshtë vërejmë se konektorët janë përcaktues në 

konektivitetin e brendshëm të tij. Për shembull, konektori patjetër shpreh qëndrimin e 

argumentuesit në pikëpamjen e parashtruar (Patjetër që opozita ka përgjegjësinë e vet), 

pasi sjell ose mundëson praninë e premisës së vetme të shprehur drejtpërsëdrejti në 

argumentim. Gjithashtu ky lloj argumentimi i thjeshtë, ka formën e një enthimeme, çka 

do të thotë se një prej dy premisave nënkuptohet. Në rastin e shembullit tonë, ajo është 

paraqitur skematikisht më sipër si premisa (1.1) dhe nënkuptohet nëse në procesin e 

deduktimit argumentuesi apo kundërargumentuesi përdor konektorin por ose dhe.
320

  

 Konektorët përdoren dendur në të tre llojet e argumentimit të përbërë: në 

argumentimin shumëfish, të bashkërenditur dhe atë të nënrenditur. Ndërkaq në 

argumentimin e përzier, në të cilin llojet e argumentimeve përzien apo bashkëveprojnë 

njëkohësisht, dendësia e përdorimit të konektorëve realizuan konektivitetin global të tij 

nëpërmjet gërshetimit të këtyre llojeve të argumentimit të përbërë. 

Në argumentimin shumëfish konektorët mundësojnë përfshirjen e premisave 

alternative në dobi të përfundimit të arritur apo pikëpamjes së parashtruar. Funksioni më i 

rëndësishëm i konektorëve në këtë lloj argumentimi është mundësimi i shfaqjes së 

mëvetësishme të premisave me të njëjtën vlerë apo peshë. Në aspektin e konektivitetit, 

premisat ndërlidhen shpesh nëpërmjet përdorimit të konektorëve për të sjellë mbështetje 

më të madhe në mbrojtje të përfundimit të arritur, në rast se argumentimi i thjeshtë nuk 

do të ishte i mjaftueshëm.
321
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 Paraqitja skematike e llojeve të argumenteve në këtë krye është adoptuar nga Frans H. Van Eemeren, 

Rob Grootendorst, dhe A. Francisca Snoeck Henkemans, Argumentation: Analysis, Evaluation, 

Presentation (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2002), fq. 68-72, por ilustrojnë skematikisht 

shembujt e sjellë nga ne. 
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 Por / Dhe Opozita nuk morri masa për mbarëvajtjen dhe mirëmenaxhimin e situatës. 
321

 Një arsye tjetër për përfshirjen e tyre është se auditori mund të ketë reagime të ndryshme ndaj të njëjtit 

përfundim, qoftë edhe në refuzimin e plotë apo të pjesshëm të tij. 

1 

Patjetër që opozita ka përgjegjësinë e vet 

1.1 

pasi kur i thërret qytetarët në 

një demonstrate duhet të 

marrësh masa për mbarëvajtjen 

dhe mirëmenaxhimin e situatës. 

(1.1) 

Opozita nuk morri masa për 

mbarëvajtjen dhe 

mirëmenaxhimin e situatës. 
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Shembulli (105) ilustron një argumentim të shumëfishtë, në të cilin konektorët 

sepse, por dhe dhe më në fund sjellin tre premisa paralele, të cilat janë plotësuese të njëra- 

tjetrës dhe njëkohësisht të pavarura, me synim mbështetjen e pikëpamjes së lokutorit se 

në vitet ‘60 antenat riprodhuese të sinjaleve të televizioneve të huaja mbi territorin 

shqiptar nuk shiheshin me sy të keq. 

 

(105) Në vitet ‘60 antenat riprodhuese të sinjaleve të televizioneve të huaja mbi 

territorin shqiptar nuk shiheshin me sy të keq. Kjo vinte, sepse televizori 

ishte vetëm një privilegj i pjesëtarëve të elitës sunduese dhe nuk shërbente si 

një media popullore. ... Por, kishte edhe një arsye tjetër. Pushteti ende nuk 

kishte përvojë lidhur me kapacitetin influencues të televizioneve të huaja 

mbi publikun shqiptar. ... Dhe më në fund, gjatë viteve ‘60, ende pushteti në 

Shqipëri e konsideronte veten të fuqishëm në arenën ndërkombëtare... .
322

 

 

 Në figurën III. 2, përfundimi 1 mbështetet nga argumentet (premisat) 1.1, 1.2 dhe 

1.3, të cilët sjellin në mënyrë të mëvetësishme arsye alternative për të justifikuar 

përfundimin e paraqitur në mënyrë retrogresive. Secili argument ndërlidhet me  

përfundimin nëpërmjet konektorëve përkatës dhe tregon konektivitet me anë të shigjetës 

së pasqyruar në figurë vijuese. 

  

 
 

Figura III. 2 Argumentimi i shumëfishtë 

 

 Në argumentimin bashkërenditës konektorët sjellin argumente apo premisa, të cilat 

paraqiten në seri dhe kanë natyrë ndërlidhëse dhe ndërvarësie. Kombinimi i të gjitha 

premisave të marra së bashku prodhon një makroargument, i cili mbështet përfundimin e 

paraqitur. Këto premisa shpesh njësohen me anë të konektorëve në mbështetje të 

përfundimit. Makroargumenti për nga funksioni strukturor është analog me premisën në 

argumentimin e thjeshtë, me të vetmin dallim se në të ka një numër mikroargumentesh, të 

cilët bashkërendojnë me njëri-tjetrin nëpërmjet konektivitetit sekuencor dhe kanë vlerë 
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 Marrë nga gazeta Standard, 10.09.2010. Artikulli me titull Beteja e antenave televizive nga Artan Fuga. 

1 

Në vitet ‘60 antenat riprodhuese të sinjaleve të televizioneve të 

huaja mbi territorin shqiptar nuk shiheshin me sy të keq. 

1.1 

Kjo vinte, sepse 

televizori ishte vetëm një 

privilegj i pjesëtarëve të 

elitës sunduese dhe nuk 

shërbente si një media 

popullore. 

1.3 

Dhe më në fund, 

gjatë viteve ‘60, ende 

pushteti në Shqipëri e 

konsideronte veten të 

fuqishëm në arenën 

ndërkombëtare... . 

1.2 

Por, kishte edhe një arsye 

tjetër. Pushteti ende nuk 

kishte përvojë lidhur me 

kapacitetin influencues të 

televizioneve të huaja mbi 

publikun shqiptar. 
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vetëm nëse merren në tërësinë e tyre. Për shembull, në ilustrimin (106) më poshtë, 

pikëpamja e shprehur “Më 21 janar gjykoj se pati tejkalime dhe kapërcime nga të dyja 

palët, si nga demonstruesit ashtu edhe nga forcat e rendit,” (në figurën III. 3 i paraqitur si 

propozicioni 1), mbështetet tek periudha “Demonstruesit tejkaluan të drejtën e protestës 

paqësore duke kaluar në akte dhune ndaj forcave të rendit dhe institucioneve, ndërsa 

forcat e rendit tejkaluan kompetencat e tyre në përdorimin e armëve të zjarrit,” e cila 

është shuma e propozicioneve (premisave) 1.1 a dhe 1.1 b të paraqitur në figurë
323

. Në të 

vërehet roli ndërlidhëz i konektorit ndërsa, i cili me anë të konektivitetit që realizon midis 

dy propozicioneve bën të vlefshëm edhe premisën në tekst, pasi asnjëra prej dy 

nënpremisave (1.1 a dhe 1.1 b) nuk do mund të sillte një mbështetje të mjaftueshme për 

pikëpamjen e shprehur. Madje, mund ta rrëzonte atë si të pavlefshme.  

 

(106) GAZETARI: Si u administrua 21 janari nga forcat e rendit? A mendoni se 

janë shkelur ligjet?  

I INTERVISTUARI: Më 21 janar gjykoj se pati tejkalime dhe kapërcime 

nga të dyja palët, si nga demonstruesit ashtu edhe nga forcat e rendit. 

Demonstruesit tejkaluan të drejtën e protestës paqësore duke kaluar në akte 

dhune ndaj forcave të rendit dhe institucioneve, ndërsa forcat e rendit 

tejkaluan kompetencat e tyre në përdorimin e armëve të zjarrit.
324

 

 

 
 

Figura III. 3 Argumentimi bashkërenditës 

 

Përdorimi i konektorëve në argumentimin shumëfish dhe atë bashkërenditës është 

shumë i ngjashëm, dhe ngandonjëherë e bën të vështirë dallimin midis tyre. Nëse do të 

kishim të gatshme strukturën e tyre në këto raste, atëherë do të mund t’i ndanim me 

lehtësi, mirëpo struktura e secilit argumentim ndërtohet në bazë të konektivitetit të 
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 Vihet re se këto premisa nuk shfaqen të mëvetësishme dhe nuk janë alternativë apo përforcuese të vetme 

për përfundimin e arritur, ashtu siç ishte rasti i premisave 1.1, 1.2 dhe 1.3 në figurën III. 2. Kjo natyrisht 

vjen si rrjedhojë e përmbajtjes propozicionale në to, por edhe funksioni i konektorëve në to përcakton 

ndërvarësinë e tyre. Një ndër këta konektorë është edhe ndërsa. 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 30.01.2011. Artikulli me titull Intervista, Aleksandër Biberaj, Ku është 

gabuar? 
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Më 21 janar gjykoj se pati tejkalime dhe kapërcime nga të dyja 

palët, si nga demonstruesit ashtu edhe nga forcat e rendit. 

1.1 a 

Demonstruesit tejkaluan të 

drejtën e protestës paqësore 

duke kaluar në akte dhune ndaj 

forcave të rendit dhe 

institucioneve, 

1.1 b 

ndërsa forcat e rendit tejkaluan 

kompetencat e tyre në 

përdorimin e armëve të zjarrit. 
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përbërësve argumentues (premisave dhe përfundimit). Siç do të shihet edhe në pjesën 

III.2.1 Konektiviteti dhe konektorët në strukturën e argumentimit konektiviteti nuk ka të 

bëjë thjesht me ndërlidhjen e përbërësve,
325

 por edhe me synimin që argumentuesi do të 

arrijë, i cili jo shpesh parashtrohet hapur dhe që në fillim të procesit të ligjërimit. Në raste 

të tilla është e rëndësishme të merret parasysh si përmbajtja semantike, ashtu edhe ajo 

pragmatike e propozicioneve të përfshira në argumentim si dhe roli dhe funksioni i 

konektorëve në to. Siç u diskutua edhe më sipër, në ilustrimin e argumentimit të 

shumëfishtë (shembulli (105)) ka disa premisa që mbështesin përfundimin nëpërmjet 

konektorëve dhe secila për vete
326

 nga “fronte” të ndryshme. Në argumentimin 

bashkërenditës (shembulli (106)), mosrealizimi i konektivitetit midis premisave 

nëpërmjet konektorit ndërsa do ta nxirrte plotësisht të pavlefshëm përfundimin
327

.  

Konektorët kanë gjithashtu një funksion të rëndësishëm edhe në llojin e fundit të 

argumentimit të përbërë, atë te argumentimit nënrenditës. Karakteristikë e përdorimit të 

konektorëve në të është organizimi i shtresimeve të pohimeve nga të cilët ky argumentim 

përbëhet. Përfundimi i paraqitur mbështetet nga një argument fillestar, i cili në vetvete 

kërkon një argument tjetër për ta mbështetur dhe kështu me radhë deri sa mbështetja e 

pikëpamjes së parashtruar të jepet e plotë. Ky zinxhir ka një konektivitet të tipit zinxhir, i 

cili realizohet nëpërmjet konektorëve. Të gjitha këto argumente që vijnë në ndihmë të 

njëra-tjetrës nëpërmjet konektorëve përbëjnë edhe shtresimet hierarkike që përmendëm 

më sipër. Në këtë mënyrë, siç thamë, paraqitja e këtij lloji argumentimi merr formën e një 

zinxhiri, në të cilin argumenti që mbështet përfundimin shndërrohet në një nënpërfundim, 

i cili ka nevojë për një nënargument më vete. Konektorët këtu kryejnë zgjerimin e tekstit 

deri sa lokutori gjykon se ka sjellë mbështetje të mjaftueshme për përfundimin dhe 

nënpërfundimin (apo nënpërfundimet në rast se ka më shumë se një). Le ta shqyrtojmë në 

detaj strukturimin e argumentimit nënrenditës me anë të konektorëve në shembullin (107) 

dhe siç paraqitet në figurën III. 4. 

 

(107) ...shoqëria tenton që të jetë racionale, sepse në qendër është njeriu që 

vepron, sepse është i aftë për të marrë vendime sipas ideve të përcaktuara 

dhe cilësisht racionale.
328
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 Shpesh herë konektiviteti realizohet me anë të konektorëve dhe megjithëse ata shkoqisin strukturën e 

argumentimit, përsëri mund të mos jenë të mjaftueshëm në këtë dallim. Për shembull, konektori dhe mund 

të përdoret si në strukturën e argumentimit shumëfish (shembulli (a)), ashtu edhe në atë të argumentimit 

bashkërenditës (shembulli (b)).  

(a) Është njeriu më i përshtatshëm për të drejtuar atë institucion. Kjo për vetë faktin se i 

plotëson të tre kriteret që përmendëm më sipër. Dhe të mos harrojmë që ka edhe përvojën e 

duhur për atë profesion. 

(b) Kreu i parafundit merr në shqyrtim të dyja këto metoda studimore. Fillon me trajtimin 

teorik dhe vijon më tej me analizat empirike. (Shembujt tanë) 
326

 Edhe nëse protagonisti nuk do t’i përfshinte të tria premisat, përfundimi sërish do të kishte vlerë (të 

paktën për të, por jo domosdoshmërish për interlokutorin). Prandaj edhe sillet më shumë se një premisë, për 

të ofruar alternativa në rast mospajtimi me ndonjërën prej tyre. Në këtë kuadër përdorimi i konektorëve 

është thelbësor, pasi sjellja e premisave mbështetëse lyp shpesh praninë e konektorëve në tekst. Kjo u vërejt 

në shembullin (105) me konektorët sepse, por dhe dhe më në fund. 
327

 Ose do ta dobësonte atë në mbështetje të përvijimit të argumentimit në tekst. 
328

 Marrë nga e përditshmja Shqip, 12.04.2010. Artikulli me titull Në kërkim të Homo Economicus nga 

Enrik Ceko. 
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Figura III. 4 Argumentimi nënrenditës 

 

 Përfundimi 1 mbështetet nga argumenti 1.1, i cili shndërrohet në nënpërfundim dhe 

mbështetet nga nënargumenti 1.1.1. Kjo vjen si rrjedhojë e përdorimit të konektorëve. Për 

shembull, konektori sepse tek 1.1 sjell premisën për përfundimin 1 dhe konektori tjetër 

sepse sjell një premisë tjetër (1.1.1) për (1.1). Në thelb këtu kemi të bëjmë me dy procese: 

me atë argumentues (nga 1 tek 1.1.1) dhe atë nënargumentues (nga 1.1 tek 1.1.1). 

Interpretimi i këtyre proceseve vjen si rrjedhojë e konektivitetit sekuencor dhe konceptual 

që konektorët sepse realizojnë në tekst. 

Ashtu siç u përmend edhe më sipër, vihet re një zinxhir argumentesh, të cilët janë të 

ndërlidhur sipas rendit në të cilin shfaqen vertikalisht (pra 1 mbështetet nga 1.1 dhe 1.1 

nga 1.1.1). Tabloja e plotë e procesit të argumentimit ka vlerë vetëm kur hallka më e 

skajshme e zinxhirit (në rastin tonë 1.1.1) arrin të mbështesë hallkën me të cilën lidhet më 

afër (në rastin tonë 1.1) dhe kur nga ana tjetër nuk i nevojitet të mbështetet nga një 

nënnënargument i mëtejshëm. Në rastin e shembullit (107) më sipër e gjithë kjo tablo 

karakterizohet nga roli dhe funksioni mbështetës i konektorëve sepse. 

 

  

III. 2. 1 Konektiviteti dhe konektorët në strukturën e argumentimit 

 

Siç u përmend edhe më sipër, konektiviteti përmbush ndërlidhjen dhe ndërvarjen 

midis përbërësve të argumentimit
329

 për të mundësuar më tej organizimin e saktë dhe 

natyrën e strukturës së argumentimit, qoftë në fazën e procesit, qoftë në produktin e tij 

përfundimtar, pra tekstin. Nga ana tjetër, strukturimi i argumentimit shpreh qartë 

(ndonëse në mënyrë jo të drejtpërdrejtë për folësin e zakonshëm) synimin që kërkon të 

                                                 
329

 Me përbërës të argumentimit i referohemi të gjitha atyre propozicioneve, të cilat shërbejnë si premisa 

apo argumente, nënpremisa apo nënargumente etj. si dhe përfundimeve apo pikëpamjeve, nënpërfundimeve 

apo nënpikëpamjeve etj. në sferën e argumentimit gjuhësor. Ato mund të përfaqësohen si fjali më vete apo 

si fraza dhe mund të jenë pjesë e periudhave. 

1 

...shoqëria tenton që të jetë racionale, 

1.1 

sepse në qendër është njeriu që vepron, 

1.1.1 

sepse është i aftë për të marrë vendime sipas ideve të përcaktuara 

dhe cilësisht racionale. 
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arrihet nga argumentuesi. Konkretisht, në shembullin (104) argumentuesi zgjedh të 

mbrojë përfundimin e tij vetëm me anë të një premise, sepse gjykon se ajo është e 

mjaftueshme për të justifikuar përfundimin dhe, sepse një premisë e vetme do të kishte 

një efekt më të madh tek audienca sesa një numër më i madh i tyre
330

. Në shembullin 

(105), synohet të sillen premisa të mjaftueshme për të ulur mundësitë e kundërshtimitë të 

pikëpamjes së parashtruar, por, në gjykimin tonë, edhe për ta shfaqur argumentuesin si 

dikush, i cili është i mirinformuar për çështjen që po diskutohet. Në shembullin (106) 

lokutorit i nevojitet një premisë bashkërenduese për t’i dhënë vlerë përfundimit dhe për ta 

vërtetuar atë. Dhe së fundmi, nënrenditja e propozicioneve pasqyron qëllimin e 

argumentuesit për të mbështetur përfundimin dhe nënpërfundimin në shembullin (107). 

 Gjithashtu, me vlerë thelbësore është edhe përdorimi i konektorëve në organizimin 

e përbërësve të argumentimit. Në shembujt (104) – (107)
331

 ata janë të domosdoshëm për 

të organizuar strukturimin e argumentimit siç paraqitet në to
332

 dhe si rrjedhim për të 

përcjellë pikëpamjen e argumentuesit. Pa konektorin pasi
333

, premisa “kur i thërret 

qytetarët në një demonstratë duhet të marrësh masa për mbarëvajtjen dhe 

mirëmenaxhimin e situatës” në shembullin (104)  mund të kalojë apo të interpretohet 

qoftë si një shkak, qoftë si një arsye
334

. Ky është një argument më shumë për të mbrojtur 

tezën se strukturimi i argumentimit vjen në ndihmë dhe i shërben synimit të 

argumentuesit
335

.  

 Në argumentimin e përbërë konektorët kanë akoma një peshë më specifike, sepse 

diktojnë vijimësinë e procesit, i cili në mospërfaqësim të kënaqshëm komprometon çdo 

zhvillim të arritur në këtë proces deri në atë çast në tekst. Secili nga tre argumentet 

mbështetës të përfundimit në shembullin (105), megjithëse, siç u përmend, janë të 

mëvetësishëm dhe me vlera alternative mbështetëse, kanë një ndërlidhje dhe ndërvarje të 

drejtpërdrejtë me njeri-tjetrin. Argumenti 1.2 (Figura III. 2) paraqitet si plotësues dhe 

zhvillues
336

 i argumentit 1.1, gjë që del në pah vetëm nëpërmjet përdorimit të konektorit 

                                                 
330

 Megjithëse kjo është në një farë mënyre relative në varësi të një sërë faktorësh dhe jo krejtësisht 

absolute në parim. 
331

 Por jo vetëm. Siç do të vërehet edhe në kreun e katërt të punimit, konektorët janë të pranishëm me vlerat 

gjuhësore që ata mbartin dhe me funksionet që ata kryejnë në pjesën më të madhe të argumentimeve tona të 

përditshme. 
332

 Shembulli (104) ilustron strukturën e argumentimit të thjeshtë, shembulli (105) atë të shumëfishtë, 

shembulli (106) atë të bashkërenditur dhe shembulli (107) atë të nënrenditur. 
333

 Në këtë rast argumentimi do të lexohej si “Patjetër që opozita ka përgjegjësinë e vet. Kur i thërret 

qytetarët në një demonstratë duhet të marrësh masa për mbarëvajtjen dhe mirëmenaxhimin e situatës, 

natyrisht për aq sa varet nga organizatorët,”  dhe do të ngelej prapëseprapë si kohesiv ashtu edhe koherent 

dhe konektiviteti midis përfundimit dhe premisës nuk do të vihej në diskutim pasi ose sepse konektiviteti 

realizohet në shumë raste me apo pa praninë e konektorëve. 
334

 Normalisht kemi të bëjmë me marrëdhënie shkakore midis pjesëve të varura në fjali kur çka po 

shpjegohet apo qartësohet përbën një fakt të padiskutueshëm dhe marrëdhënie arsyeje kur parashtrohet 

arsyeja si një argument në shërbim të përfundimit. 
335

 Nëse qëndron njëri apo tjetri interpretim apo nëse argumentuesi është përpjekur të shprehë njëfarë 

kamuflimi të synimit të tij është një çështje që ngërthen një sërë faktorësh, të cilët nuk janë objekt diskutimi 

në këtë krye dhe që ndoshta kanë nevojë për një hulumtim më të detajuar.    
336

 Synimi i përdorimit të por nuk është të plotësojë apo të shkoqisë më tej përmbajtjen kuptimore të 

argumentit 1.1 televizori ishte vetëm një privilegj i pjesëtarëve të elitës sunduese dhe nuk shërbente si një 

media popullore, por për të sjellë një argument të mëtejshëm, pra 1.2 Pushteti ende nuk kishte përvojë 

lidhur me kapacitetin influencues të televizioneve të huaja mbi publikun shqiptar, i cili, në gjykimin e 

argumentuesit, shihet si më i rëndësishëm. Funksioni i konektorit por nuk është të ndërtojë lidhje 
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por dhe, argumenti 1.3 përmbyll serinë e shkurtër të argumenteve të sjellë. Kjo jo, sepse 

përmbajtja propozicionale në të nuk lë më hapësira për të shtuar argumente të tjerë të 

mëvetësishëm, të njëjtë me paraprijësit, por, sepse konektori Dhe më në fund
337

 nuk lë më 

shteg për vijimin e procesit. 

 Në shembullin (106), ilustrim i argumentimit bashkërenditës, konektori ndërsa 

mundëson ndërlidhjen midis premisave bashkërenduese 1.1 a dhe 1.1 b (Figura III. 3), pa 

asnjërën nga të cilat nuk do të mund të mbështetej pikëpamja 1. Ndryshe nga konektori 

por në shembullin (105), ndërsa realizon përqasjen midis 1.1 a dhe 1.1 b, por nuk 

përjashton mundësinë e barazisë së rëndësisë së tyre. Prandaj, edhe argumentuesi arrin të 

mbështesë pikëpamjen e tij  se “Më 21 janar gjykoj se pati tejkalime dhe kapërcime nga 

të dyja palët, si nga demonstruesit ashtu edhe nga forcat e rendit.” Në vijim të 

komprometimit të procesit argumentues që përmendëm më sipër, po të ndërkëmbejmë 

ndërsa me por në shembullin (106)
338

 do të kemi një përmbysje të përfundimit fillestar. 

Në fakt, ai nuk do të jetë më përfundimi, por vetëm një premisë në mbështetje të 

përfundimit implicit ose të nënkuptuar, “forcat e rendit janë fajtore më 21 janar ose 

forcat e rendit kanë shkelur ligjin më 21 janar.” 

 Konektori sepse në shembullin (107) mundëson konektivitetin kohesiv dhe 

koherent në argumentimin në fjalë duke e bërë edhe më të qartë strukturën e brendshme 

dhe më të lehtë “punën” e interlokutorit në spikatjen e vijimit të ligjërimit.  

 Për vlerat, rolet dhe funksionet e konektorëve si dhe për konceptin e konektivitetit 

në përgjithësi dhe zbatimin e tij në ligjërim do të ndalemi më shumë në krerët katër dhe 

pesë, ku këto çështje do të shqyrtohen më tej duke u mbështetur në analiza më të gjera, 

më të detajuara dhe më konkrete. Megjithatë, në këtë fundnënkreu do të dëshironim të 

ndaleshim shkurtimisht në analizën e shembullit (108), i cili, në gjykimin tonë, ilustron 

keqstrukturimin e argumentimit të parashtruar duke cënuar konektivitetin e 

propozicioneve në të. Jo rastësisht, kjo vjen si rrjedhojë e keqpërdorimit të konektorëve 

sepse, pasi, kështu që, pasi, dhe por.  

 

(108) Në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim mbështesim anulimin e 

manifestimit paqësor kundër dhunës që ishte paralajmëruar për ditën e 

shtunë...Nuk kam informacione se këtë të premte do të ketë dhunë. Sepse i 

gjithë potenciali maksimal i dhunës u ushtrua, pasi 21 janari ishte dita e 

bastit të madh për të marrë Kryeministrinë. Kështu që ky do të jetë një 

manifestim hipokrizie, pasi në fund të fundit nuk mendoj se ka të bëjë me 

                                                                                                                                                  
kundërshtuese midis 1.1 dhe 1.2, por t’i kundërvërë ato fillimisht, të kufizojë dhe përjashtojë mundësinë e 

interpretimit të 1.1 si më me peshë. 
337

 Është e qartë që këtu autori ka keqpërdorur shprehjen dhe më në fund duke dashur të thotë, në gjykimin 

tonë, dhe së fundmi (konektor shumëfish shtueso-përmbyllës). Ndoshta kemi ndikimin nga anglishtja e 

ndajfoljes finally, e cila i ka të dy kuptimet e përmendura.  
338

 Pas këtij ndërkëmbimi shembulli (106) do të ndryshojë si më poshtë: 

GAZETARI: Si u administrua 21 janari nga forcat e rendit? A mendoni se janë shkelur ligjet?  

I INTERVISTUARI: Më 21 janar gjykoj se pati tejkalime dhe kapërcime nga të dyja palët, si nga 

demonstruesit ashtu edhe nga forcat e rendit. Demonstruesit tejkaluan të drejtën e protestës paqësore duke 

kaluar në akte dhune ndaj forcave të rendit dhe institucioneve, por forcat e rendit tejkaluan kompetencat e 

tyre në përdorimin e armëve të zjarrit. 
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nderimin e viktimave fatkeqe, por është thjesht një përpjekje për të treguar 

që ne mund të bëjmë protesta edhe pa dhunë.
339

  

  

 Së pari, argumentuesi është përpjekur që nënpikëpamjen e parashtruar “Nuk kam 

informacione se këtë të premte do të ketë dhunë.” ta mbështesë me propozicionin (ose 

nënargumentin) “Sepse i gjithë potenciali maksimal i dhunës u ushtrua,” i cili nga ana 

tjetër mbështetet nga nënnënargumenti pasi 21 janari ishte dita e bastit të madh për të 

marrë Kryeministrinë. Është e qartë që është bërë një përpjekje
340

 për të ndërtuar një 

nënargumentim të nënrenditur, në të cilin propozicionet të shfaqen në zinxhir virtual
341

. 

Megjithatë, organizimi i strukturimit të argumentimit është i gabuar për të vetmen arsye, 

sepse propozicioni 1.1 normalisht duhet të mbështesë faktin që të premten nuk ka dhunë 

dhe jo faktin që argumentuesi nuk ka informacion. Mirëpo nga pikëpamja e 

konektivitetit, ky propozicion (1.1) mbështet pjesën kryesore të saj
342

 dhe jo pjesën 

dytësore. Gjithashtu, ndonëse në pamje të parë propozicioni 1.1.1 shërben me të drejtë 

për të mbështetur propozicionin 1.1, ai nuk ka vlerë në këtë strukturim, sepse siç edhe e 

trajtuam më sipër, hallka më e skajshme e zinxhirit virtual është e vlefshme vetëm nëse 

ajo kontribuon në vërtetësinë e argumentimit të tërë, edhe pse ajo nuk ka lidhje të 

drejtpërdrejtë me përfundimin apo nënpërfundimin. Në tërësi, kjo përpjekje për të 

shprehur pikëpamjen p dështon në bazë të argumenteve të sipërpërmendura.  

 Dhe së dyti, përfundimi i gjithë argumentimit “Kështu që ky do të jetë një 

manifestim hipokrizie” sillet në formë retrogresive i mbështetur nga 1.1 a dhe 1.1 b duke 

formuar kështu një argumentim të bashkërenditur
343

. Nuk kemi hasur as edhe një 

shembull në të cilin konektori kështu që të sjellë përfundimin në mënyrë retrogresive. 

Edhe në qoftë se argumentuesi e ka përdorur këtë konektor për të sjellë të njëjtin 

përfundim në mënyrë progresive, prapëseprapë ai nuk ka kurrfarë lidhje me propozicionet 

paraprijëse. Argumentime të tilla hasen jo rrallë në ligjërime apo tekste të ndryshëm. 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 27.01.2011. Artikulli me titull Kreu i LSI-së: E premtja, një manifestim 

hipokrizie. 
340

 Megjithëse, kemi dyshime nëse autori është i njohur me strukturën e argumentimit të nënrenditur. 
341

 Struktura e nënargumentimit e paraqitur vertikalisht në skemën e mëposhtme:  

Nuk kam informacione se këtë të premte do të ketë dhunë.  

                                                ↑ 

1.1 Sepse i gjithë potenciali maksimal i dhunës u ushtrua, 

                                                ↑ 

1.1.1 pasi 21 janari ishte dita e bastit të madh për të marrë Kryeministrinë. 
342

 Është njësoj si të thuash Nuk ka të dhëna që do të ketë emigrim masiv nga qytetarët me heqjen e regjimit 

të vizave, sepse shqiptarët kanë pothuajse njëzet vjet që emigrojnë në vende të ndryshme. Mospasja e të 

dhënave nuk vjen si rrjedhojë e faktit që shqiptarët kanë njëzet vjet që emigrojnë, por nga një fakt tjetër, i 

cili nuk është i pranishëm në kontekst, sepse nuk ka kurrfarë rëndësie për argumentuesin. 
343

 Struktura e nënargumentimit është paraqitur vertikalisht në skemën e mëposhtme: 

1. Kështu që ky do të jetë një manifestim hipokrizie, 

                                                ↑ 

1.1 a pasi në fund të fundit nuk mendoj se ka të bëjë me nderimin e viktimave fatkeqe,  

                                                + 

1.1 b por është thjesht një përpjekje për të treguar që ne mund të bëjmë protesta edhe pa dhunë. 
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III. 3 Konektorët në shfaqjen dhe përfaqësimin e eksplicitetit dhe implicitetit në 

argumentim 

 

 Krahas përmbushjes së konektivitetit në tekstin argumentues dhe organizimit 

strukturor të tij, konektorët shërbejnë gjithashtu për të mundësuar shfaqjen e tij nëpërmjet 

përfaqësimit të përbërësve të tij
344

, ose më thjesht, mënyrën e paraqitjes së argumentimit 

si proces dhe mandej si produkt gjuhësor. Kështu, konektorët mund të përdoren për ta 

paraqitur ose parashtruar argumentimin të plotë, pjesërisht të plotë ose të paplotë, apo të 

vlefshëm, pjesërisht të vlefshëm ose të pavlefshëm. Njëkohësisht konektorët shpesh 

përcaktojnë edhe përfaqësimin ose praninë reale të tërësisë së përbërësve argumentues, 

pra premisave, nënpremisave, etj., përfundimeve, nënpërfundimeve, etj., të cilët 

ndërveprojnë në tekst. Kështu, argumentimi mund të ngërthejë në tërësinë e tij një numër 

n përbërësish, të cilët ndërlidhen nëpërmjet konektorëve për të qenë kohezivë dhe 

koherentë dhe për t’u shfaqur sa më i plotë. Në rastin e shembullit (96) “Valbona jep 

lëndën e gramatikës shqipe. Kështu që mund të të ndihmojë me rregullat e drejtshkrimit.” 

kemi të bëjmë me një argumentim, i cili përfaqësohet vetëm me një premisë të vetme dhe 

me një përfundim, duke u shfaqur në tërësi, pavarësisht nga forca e vet, i plotë, edhe pse 

premisa e dytë nuk është e pranishme, por e nënkuptuar. Në këtë rast, kemi të bëjmë me 

një enthimemë të mirëfilltë, në të cilën konektori kështu që krijon konektivitet në tekst 

dhe ndihmon interlokutorin në perceptimin dhe interpretimin e tij, pasi e orienton atë në 

përfshirjen e natyrshme të premisës së nënkuptuar (Ata që japin lëndën e gjuhës shqipe i 

dinë rregullat e drejtshkrimit). 

 Konektorët janë të lidhur gjithashtu edhe me konceptet e eksplicitetit dhe 

implicitetit në shfaqjen dhe përfaqësimin e argumentimit. Megjithëse kjo ndërlidhje 

vërehet më tepër me implicitetin, pasi, në gjykimin tonë, ai është më i fuqishëm dhe me 

më shumë ndikim në argumentim dhe çdo argumentim shpesh vlerësohet, ndër të tjera, 

nëpërmjet shfaqjes dhe përfaqësimit të tij. Por, edhe sepse impliciteti është një mënyrë 

më e vlefshme për të parashtruar pjesën dërmuese të argumentimeve të përditshme po të 

marrim parasysh natyrën ekonomike të gjuhës. Në këtë kuadër, konektorët krijojnë 

konektivitet midis tekstit dhe koncepteve metatekstuale. Për shembull, në shembullin (98) 

më sipër konektori pasi, mundëson përfaqësimin e premisës (Ata që japin lëndën e gjuhës 

shqipe i dinë rregullat e drejtshkrimit), e cila nuk shfaqet në tekst, por nënkuptohet dhe 

është shprehur në mënyrë implicite. Në këtë rast roli i konektorëve në argumentimin 

implicit ngandonjëherë është përcaktues në interpretimin e tij.   

 Përdorimi i konektorëve është gjithashtu i rëndësishëm edhe në argumentimin 

eksplicit, në të cilin premisat, ashtu edhe përfundimi i parashtrohen hapur interlokutorit 

në ligjërim apo tekst dhe krijojnë konektivitet të brendshëm në të nëpërmjet konektorëve 

dhe duke lënë pak hapësira për deduksionin logjik. Kjo ilustrohet në shembullin (106) më 

sipër, në të cilin dy premisat dhe përfundimit janë drejtpërsëdrejti të përfaqësuar në tekst 

dhe të ndërlidhur nëpërmjet konektorit ndërsa. Megjithatë, në pjesën më të madhe të 

rasteve argumentimi shfaqet implicit duke u përfaqësuar me mungesën e një prej 

përbërësve të tij, të cilët janë përcaktues në përvijimin e ligjërimit.
345

 Në këto raste 

                                                 
344

 Premisat dhe përfundimet me nënkategoritë e tyre janë përbërësit kryesorë në shfaqjen e argumentimit 

eksplicit dhe atij implicit. 
345

 Bledar Toska. Enthymemic Argumentation Processand Textual Connectors in Discourse. Annals of the 

University of Craiova. Series: Philology, Applied Languages. Vol. VII, Nr. 1 (2011) (në shtyp). 
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konektorët përdoren me qëllim realizimin e konektivitetit jo vetëm në planin e kohezionit, 

por edhe në atë të koherencës. Në shembullin (109) më poshtë, njëra nga premisat (e 

sjellë në kllapa) është implicite dhe për t’u deduktuar nga interlokutori. Në këtë rast kemi 

jo vetëm një premisë të nënkuptuar, por edhe konektorin dhe, i cili e organizon dhe 

strukturon tekstin. 

 

(109) Fëmijët kanë ndërprerë mësimin, sepse te shkolla e tyre duhet të vazhdojë 

numërimi. Kjo më duket shumë e rëndë, sepse fëmijët në vend që të 

vazhdojnë mësimin sipas programit, mund të shndërrohen edhe në tifozë 

politikë (dhe fëmijët duhet të ndjekin shkollën dhe jo politikën).
346

 

 

Kurse në shembullin (110) argumentimi përfaqësohet pa përbërësin kryesor të saj, 

përfundimin (i sjellë në kllapa) nëpërmjet konektorit prandaj, i cili sërish nënkuptohet. 

 

(110) Po të kishte dy emra fitorja, atë të dytin le ta mbajë Lulzim Basha (prandaj 

nuk ka dy emra për fitoren).
347

 

 

Në të dy shembujt e mësipërm, deduksioni, si i premisës ashtu dhe i përfundimit 

implicit, është ndihmuar në rrjedhën logjike nga dy konektorët (dhe dhe po të), të cilët 

kanë qenë vendimtarë në formulimin e argumentimit. Në shembullin (109) konektori dhe 

zgjeron propozicionin tek fjalia pararendëse për të mbështetur përfundimin “Kjo më duket 

shumë e rëndë.” Gjithashtu, konektori po të  në shembullin (110) shton një propozicion të 

fjalisë kryesore dhe për më tepër është përcaktues për përfundimin e deduktuar nga 

interlokutori. Në këtë shembull gjithashtu vërehet edhe ndërlidhja midis konektorëve po 

të dhe prandaj, të cilët ndërveprojnë në aksin horizontal të tekstit. Mungesa e pranisë së 

konektorëve në procesin e arsyetimit ose do ta vështirësonte deduksionin e argumentimit, 

si në shembullin (109), ose do ta bënte të pamundur atë si në shembullin (110).  

Edhe në rrafshin e shfaqjes dhe përfaqësimit të argumentimit, konektorët janë 

shpesh përcaktues në ndërtimin, zhvillimin dhe interpretimin e tekstit, jo vetëm në 

argumentimet implicite, por edhe në ato eksplicite. Janë pikërisht ata si një nga variablat 

thelbësore, pohon Hallidei dhe Mathiesen
348

, që mundësojnë konektivitetin tekstual.   
 

 

III. 4 Roli i konektorëve në modelin e argumentimit 

 

 Në dy nga nënkrerët e mësipërm u trajtua përdorimi dhe vendi i konektorëve në 

format me të cilat shfaqet argumentimi (nënkreu III.1) dhe organizimi strukturor i tij 

(nënkreu III.2). Në këtë nënkrye do të përshkruhet roli i konektorëve në modelin e 

argumentimit dhe fazat në të cilat kalon ai. Van Emereni, Grutendorsti dhe 

Henkemansi
349

 pohojnë se ndarjet e pikëpamjeve dhe zgjidhja e tyre përfshijnë një 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 16.05.2011. Artikulli me titull A nuk i vrasin edhe kuajt kështu? nga 

Kristo Thoma. 
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 Marrë nga e përditshmja Shqip, 16.05.2011. Artikulli me titull Kur flitet me votë nga Mimoza Dervishi. 
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ndërveprim argumentues, i cili domosdoshmërish kalon në disa etapa për të arritur tek 

gjykimi kritik i argumenteve dhe kundërargumenteve midis protagonistit dhe antagonistit, 

për të dalë më tej në një përfundim të vlefshëm
350

. Secila nga këto etapa detyrimisht 

përfshin përdorime të shumëllojshme të konektorëve me funksione dhe role specifike. 

Në mënyrë analitike autorët
351

 dallojnë katër faza, të cilat i emërtojnë dhe i 

përshkruajnë si në vijim. Faza e parë është ajo e ballafaqimit, në të cilën interlokutorët 

shfaqin mospërputhjen e qëndrimeve apo gjykimeve të tyre. Faza e dytë është ajo e 

hapjes, në të cilën interlokutorët vendosin të zgjidhin mospërputhjen e qëndrimeve apo 

gjykimeve të tyre. Këtu gjithashtu vendosen rregullat dhe pikënisja e argumentimit. Roli i 

konektorëve në këto dy faza të hapjes së argumentimit është ai i paraqitjes së argumentit. 

Këtu zakonisht përdoren konektorë të llojeve të ndryshme në varësi të përmbajtjes 

tekstuale që përmban hyrja në procesin e argumentimit. Faza e tretë është ajo e 

argumentimit, në të cilën argumentuesi
352

 përpiqet të parashtrojë argumente dhe 

kundërargumente me qëllim mbrojtjen e qëndrimit apo pikëpamjes së tij. Normalisht roli 

i konektorëve në këtë fazë është që të sjellin premisa dhe nënpremisa. Në këtë fazë 

përdorimi i konektorëve është veçanërisht i domosdoshëm dhe i vyer, sepse ata krijojnë 

konektivitetin tekstual midis parashtrimit të argumentit, mbrojtjes së tij dhe përfundimit 

të arritur. Faza e fundit është faza e përfundimit në të cilën interlokutorët vlerësojnë nëse 

ndarja e pikëpamjeve është zgjidhur në favor të protagonistit apo antagonistit duke e 

pranuar apo e rrëzuar atë. Kryesisht roli i konektorëve në këtë fazë është të realizojnë 

përmbylljen e argumentimit. 

Shembulli (111) më poshtë ilustron rolin e konektorëve në katër fazat e 

sipërpërmendura, të cilat përbëjnë edhe modelin e argumentimit. Në paragrafin e parë 

kemi një ndërthurje të fazave të ballafaqimit dhe të hapjes në të cilat lokutori shfaq dhe 

vendos të zgjidhë mospërputhjen e mendimeve për çështjen në fjalë. Në të kemi 

përdorimin e konektorëve e para dhe e dyta, të cilët organizojnë paraqitjen e argumentit 

në hapjen e tij. Gjithashtu në të është përdorur edhe konektori dhe, i cili zgjeron 

përmbajtjen e kësaj paraqitjeje. Gjithashtu këta konektorë veprojnë në rrafshin dialogjik, 

sepse ndërlidhin përmbajtjen e paraqitjes së argumentit me faktorë jashtëgjuhësorë.  

Paragrafi i dytë dhe i tretë përbëjnë fazat e argumentimit, në të cilat lokutori sjell 

premisat dhe nënpremisat në mbështetje të përfundimit të sjellë në paragrafin e fundit, i 

cili përbën dhe fazën e fundit, atë të përfundimit. Në to roli i konektorëve është tepër i 

rëndësishëm, pasi mundësojnë zhvillimin e argumentimit në fazën e dytë dhe bëjnë 

përmbylljen e tij në fazën e fundit. Kështu, kemi përdorime të konektorëve natyrisht dhe 

pavarësisht për të shprehur qëndrimin e lokutorit, dhe, i cili zgjeron përmbajtjen 

tekstuale, pra, i cili sqaron përmbajtjen paraprijëse, por, i cili ndërton marrëdhënie 

kundërshtuese midis segmenteve të tekstit, në këtë mënyrë, i cili bën shpjegimin e fakteve 

dhe ndërkohë, i cili cilëson raportet kohore të sekuencave tekstuale. Në fazën e 

përfundimit është përdorur konektori sidomos për të nxjerrë në pah qëndrimin e lokutorit 

dhe parashtruar njëkohësisht përfundimin e arritur nga ai.     
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 Gjithmonë nëse kjo arrihet. 
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(111) Janë dy çështje për të cilat dua të jap opinionin tim. E para lidhet me një 

aspekt të zgjedhjeve në Tiranë ...; dhe e dyta, me të tjera pamje që u luajtën 

dje dhe që mund të vazhdojnë ende në zyrat e Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve... . 

... Natyrisht  që këtu  kemi një të  drejtë të  rëndësishme që duhet  

diskutuar.  E drejta e qytetarit për votën, e drejta e atij që voton dhe që 

votohet...  Pra, në një balancë  kemi dy të  drejta të  rëndësishme: e drejta  e 

votës  (ai që voton dhe ai që votohet) dhe e drejta për një proces ligjor të 

rregullt.  

... KQZ, një organ i rëndësishëm që duhet të administrojë zgjedhjet, e 

bën situatën më të ndërlikuar duke mos deklaruar rezultatin... . Pavarësisht 

nga kontestimet, KQZ duhet ta shpallë rezultatin. Në këtë mënyrë nuk 

cenohet respektimi i ligjit. Por, ndërkohë, kushdo që mendon se i është 

shkelur e drejta e votës ..., pas ankimimit administrativ (KQZ), e shpien 

ankesën në Kolegjin Zgjedhor. 

Sidomos në situata të ngarkuara me tension humbjeje apo fitoreje, ata 

nuk mund të llogarisin dot se politika e mirë behet kur ka një bashkëpunim 

palësh dhe respekt reciprok... .
353

 

 

Në këtë tekst të shkurtër pamë se konektorët përdoren larmishëm dhe kanë një rol 

vendimtar në fazat e argumentimit dhe modelin e tij të përgjithshëm. Madje roli i 

konektorëve ngandonjëherë përcakton edhe vetë modelin. Kjo u pa në shembullin (108), 

në të cilin keqpërdorimi i konektorëve sepse, pasi, kështu që, pasi dhe por modeloi një 

argumentim jashtë fazave standarde, ashtu siç edhe e diskutuam. Pretendimi i Van 

Emerenit, Grutendorstit dhe Henkemansit 
354

 se  ky model argumentimi jo gjithmonë 

paraqitet i tillë në ligjërim, sepse herë kapërcehet ndonjëra nga fazat dhe herë 

keqradhiten, përket edhe me faktin se konektorët kanë rolin e tyre të rëndësishëm në këtë 

model. 
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 Marrë nga gazeta Panorama, 18.05.2011. Artikulli me titull Letrat  e bixhozit nga Elsa Ballauri. 
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KREU I KATЁRT 

 

VLERAT PËRDORUESE TË KONEKTORËVE  
 

 

IV. 1 Konektorët në këndvështrimin e argumentimit 

 

 Në gjykimin tonë, argumentimi përbën stadin më të lartë dhe në të njëjtën kohë 

natyrën më të përbërë të bagazhit logjik dhe konjitiv të njeriut. Gjithashtu, ai shfaqet si 

një proces logjik shumëdimensional me shtresime të ndryshme ndërvepruese dhe të 

ndërvarura. Për tu njohur më tepër me këtë stad dhe natyrë si pjesë e procesit logjik, lypet 

të bëhet një trajtim konciz i disa përbërësve, për të kuptuar strukturën e përbërë të 

argumentimit, i cili do të ngërthente analizën, vlerësimin dhe parashtrimin e tij në 

komunikim. 

 Analiza sinkronike e argumentimit shfaqet aq sa e thjeshtë në planin e parë, por dhe 

aq e përbërë në thellimin e saj drejt arritjes së përimtimit të saktë. Kjo ndodh, sepse 

njerëzve rrallë u nevojitet të përfshihen në biseda të shkurtra argumentuese dhe se 

pothuajse gjithmonë i drejtohen një ligjërimi jo vetëm të gjatë, por edhe dialogjik për të 

argumentuar saktë pikëpamjet e tyre. Në vijim të çfarë është diskutuar dhe trajtuar në tre 

krerët e parë, përbërësit sintaksorë, semantikë dhe pragmatikë shfaqin vlera të larmishme 

në studimin e mirëfilltë të peshës së argumentimit gjuhësor. 

 Në thelb të analizës së argumentit qëndron ndarja dhe natyra e pikëpamjeve 

ndërmjet lokutorit dhe interlokutorit dhe më pas, pajtimi ose mospajtimi me to. Si synim 

argumentimi ka zgjidhjen ose pajtimin me këto pikëpamje të ndryshme (gjithmonë nëse 

kjo arrihet). Këtu, gjithashtu nuk duhet lënë pa përmendur fakti që ndërkëmbime të 

veçanta argumentuese mund të mos përputhen me rrjedhën logjike të tij duke nxjerrë në 

pah mungesa të strukturimit dhe arsyetimit logjik siç u paraqit në shembullin (112), në të 

cilin pikëpamja e parashtruar se sportet amatore po shkatërrohen nga sasia e alkoolit që 

shitet në qyqane nuk argumentohet nga pjesa e dytë e fjalisë, megjithëse është përpjekur 

që nëpërmjet konektorit because të jepet arsyeja e parashtruar dhe e drejtë. Shembulli 

(108), siç u pa, shfaqet akoma edhe më i ndërlikuar për sa i përket ndërlidhjeve midis 

premisës dhe përfundimit dhe zbatimit të hierarkisë së përdorimit të tyre në pohim. Kjo 

gjë nuk ndodh në shembullin (113)
355

, ku argumentohet drejt pamundësia e leximit të 

teksteve të tyre. 

 

(112) Amateur sports are being ruined by all the alcohol that is sold at sports 

canteens, because research shows that 85% of all sports canteens sell 

alcohol.
356

  

 

(113) Shpeshherë tekstet e tyre është e pamundur të lexohen, pikërisht sepse 

lexuesi nuk është në gjendje të kuptojë fjalitë apo fjalët në latinisht apo në 

greqisht që ndodhen në tekstet e tyre.
357
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Teksti dhe ligjërimi argumentues synojnë të arrijnë ose të gjejnë zgjidhjen e 

mospërputhjeve të qëndrimeve, pikëpamjeve apo mendimeve lidhur me çështje të 

caktuara, të cilat ose kanë një sfond përfaqësimi në kontekstin e dhënë, ose parashtrohen 

aty për aty në varësi të situatës aktuale. Ashtu siç u përmend edhe me sipër, argumentimi 

si proces shfaq një stad të caktuar të gjykimit dhe të ndërtimit të arsyes argumentuese të 

lokutorit apo interlokutorit. Për t’u pajtuar me nivelin e gjykimit apo për ta braktisur atë, 

interlokutori (ose në analizën gjuhësore, gjuhëtari) depërton në shtresimet e argumentit 

duke spikatur ato tipare ose elemente, të cilat dominojnë ose ndikojnë në parashtrimin e 

argumentimit. Shembulli (114) na ndihmon të kuptojmë më qartë çështjet e 

sipërpërmendura. Për t’u theksuar në këtë shembull është përdorimi domethënës i 

konektorëve, të cilët lehtësojnë gjykimin argumentues si dhe ndikojnë dhe deri në një farë 

mase drejtpërsëdrejti në shfaqjen e strukturimit argumentues, si në planin e kohezionit, 

ashtu edhe në atë të koherencës. 

 

(114) This is an enemy without conscience, and they cannot be appeased. If we're 

not fighting and destroying this enemy in Iraq, they would not be idle. They 

would be plotting and killing Americans across the world and within our 

own borders.
358

  

 

Funksioni kryesor i konektorëve and dhe if në këtë tekst është shfaqja e vlerave 

kohesive dhe koherente në dobi të strukturimit ndërveprues dhe argumentues midis 

interlokutorëve për të arritur në një pajtim gjykimi për çështjen e argumentuar. Konektori 

and shfaq në strukturën sipërfaqësore të fjalisë vlera semantike në shërbim të analizës së 

fjalisë dhe gjykimit të lokutorit në strukturën e thellë të saj, në të cilën lokutori lidh në 

mënyrë koherente qëndrimin e tij me të kundërtën e këtij qëndrimi. Kjo del më në pah po 

të shqyrtojmë kuptimin pragmatik të konektorit and, i cili shndërrohet në so (kështu që,) 

duke treguar lidhje shkak-pasojë midis dy fjalive të periudhës: (1) this is an enemy 

without conscience) dhe (2) they cannot be appeased. Ky fakt gjithashtu ngërthen 

paraprirjen e një qëndrimi të kundërt me atë të lokutorit, i cili zbeh disi rolin e shkak-

pasojës që përmendëm. Në një farë mënyre, Z. Bush (lokutori në rastin tonë), ka 

strukturuar gjykimin e tij argumentues në pamje të parë tepër thjesht, por në një mënyrë 

të përbërë po të gjykohet në tërësinë e dy propozicioneve
359

 në fjali. 

Në ndihmë të pretendimeve të parashtruara në dy paragrafët e mësipërm vjen edhe 

pjesa tjetër e tekstit në shembullin (114), e cila përfaqëson zhvillimin e procesit të 

argumentimit. Në këtë pjesë, përsëri spikat funksioni i konektorit if. Në planin e 

kohezionit, ai kontribuon me vlerën semantike të shfaqur, pra të kushtit të plotësuar në 

pjesën e parë të fjalisë dhe rezultatit të arritur në pjesën e dytë të saj. Në planin e 

koherencës, ajo nxjerr në pah ngërthimin e qëndrimeve të ndryshme mbi çështjen e luftës 

në Irak. Pra, koherenca këtu duhet parë jo në rrafshin gramatikor, por në atë 

                                                                                                                                                  
357

 Marrë nga gazeta Standard, 16.10.2010. Artikulli me titull Kufizime Gjuhësore. nga Artan Fuga. 
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metagramatikor, ku edhe shfaqet bashkërendimi i dy qëndrimeve të ndryshme, të cilat 

detyrimisht përfshijnë njëra-tjetrën. Gjithashtu, ndërlidhja dhe ndërveprimi i dy 

konektorëve që përmendëm (and dhe if) shfaqen të ndërlikuara po të gjykojmë në 

strukturimin arsyetues dhe argumentues të tekstit, zhvillimit dhe përvijimit të tij në lidhje 

me përballjen e qëndrimeve të ndryshme dhe të pranishme në tekst.  

Lokutori në shembullin (114)
360

, më tepër se në kontributin informativ që duket se 

përcjell tek interlokutori, synon të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë tek ai për të 

parashtruar argumentet e tij dhe për t’i mbrojtur ato me qëllim zgjidhjen e gjykimit në 

favor të tij. Këtu, konektorët kanë, pa dyshim, fjalën e tyre për të thënë. Po të përpiqemi 

të lexojmë shembullin (114), pa praninë e tyre, do të prishnim të gjithë strukturimin 

kohesiv, koherent, logjik dhe arsyetues të tekstit në fjalë. 

    Shembulli (114) përfaqëson një stad argumentimi disi të ndërlikuar për vetë faktin 

se në të ngërthehen forma implicite ose të tërthorta të ndarjes së gjykimeve, të cilat nga 

ana gjuhësore u përfaqësuan brenda fjalive, por nga ana metakomunikative dalin jashtë 

fjalive dhe shprehen me një larmi pohimesh të heshtura nga interlokutorët. Ai është në 

thelb dialogjik. Gjithashtu, për t’u nënvizuar është prania e interlokutorit të dytë, i cili 

është ose i heshtur, ose imagjinar në tekst, ashtu siç shfaqet shpesh. 

 Nënkrerët në vijim do të merren me analiza më të hollësishme të përdorimit të 

konektorëve në tekstin argumentues në fushat ligjore, politike, diplomatike dhe 

komerciale. 

 

 

IV. 2 Konektorët argumentues në fushën ligjore 

 

Një nga funksionet e konektorëve në ndërkëmbimet komunikatave në sferën ligjore 

është realizimi i konektivitetit në formën e procedurave gjyqësore në çështjet civile apo 

penale, në të cilat synimi parësor është zgjidhja e mosmarrëveshjeve apo qëndrimeve të 

dy palëve pretenduesve nëpërmjet një pale të trete të autorizuar, siç mund të jetë gjyqtari 

apo trupi gjykues. Si në tekstin e shkruar, ashtu edhe  ne ligjërimin e folur, konektorët 

shërbejnë për të ndërlidhur premisat dhe përfundimet në tekst me qëllim ndërtimin e 

argumentimit në mënyrë sa më të plotë dhe bindëse për të bindur antagonistin  dhe për t’i 

shërbyer palës së tretë, e cila vendos në favor të një pale në bazë të rregullave 

procedurale. Strukturimi i tekstit argumentues ligjor nëpërmjet konektorëve merr vlera të 

veçanta ndërvepruese, pasi, siç pohon Uolltoni
361

, “argumentimi ligjor është një tip i 

rëndësishëm dialogu”, synimi i të cilit është që palët të bindin gjykatësin apo trupin 

gjykues për të arritur në përfundimin e tyre, pra vendimin. Kështu që konektorët në këtë 

lloj teksti argumentues mbartin tipare dialogjike në konektivitetin tekstual dhe atë 

metatekstual.  

Për shkak se argumentimi në fushën ligjore është aktivitet komunikativ, i cili është i 

institucionalizuar në rrugë zyrtare, siç vëren Van Emereni
362

, edhe përdorimi i 
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konektorëve në të karakterizohet nga tipare të veçanta, si për shembull, ata përdoren 

kryesisht për të strukturuar logjikisht përmbajtjen e tekstit në planin ndërfrazor dhe 

transfrazor dhe shfaqin shumë pak nuanca pragmatike në tekst. Ky fakt detyrimisht 

ndikon edhe në përzgjedhjen e përdorimit të konektorëve, të cilët mundësojnë çështje të 

interpretimit të natyrës së tekstit argumentues ligjor. 

Në kreun e dytë të këtij punimi shtjelluam gjerësisht funksionet dhe metafunksionet 

e konektorëve në tekst. Duke u nisur nga natyra e veçantë e tekstit argumentues në fushën 

ligjore, përdorimi i konektorëve në të shfaq disa specifika të ndryshme nga përdorimi i 

tyre në tekste të llojeve të tjera në argumentim. Për shembull, ata përdoren gjerësisht për 

të ndërtuar rrjedhën logjike të argumentimit si dhe ndihmojnë në organizimin e tij, por 

dalin shumë herë më pak në planin ndërvetjak. Kjo do të thotë se teksti argumentues dhe 

konektorët janë më tepër monologjikë dhe shumë herë më pak dialogjikë. Ky fakt lidhet 

drejtpërsëdrejti me metafunksionet e tyre në tekst, të cilat mbështeten në përmbajtjen e 

tekstin në akset vertikale dhe horizontale të tij. Po ashtu, ky fakt përcaktohet edhe nga 

synimi i lokutorit në procesin e argumentimit.  

Në tekstin argumentues në anglisht konektorët kanë një përdorim disi më të 

larmishëm se në shqip në metafunksionin ideacional. Kjo tregon se strukturimi i 

kohezionit dhe koherencës logjike në tekstin ligjor përmbushet më shpesh me anë të 

konektorëve në anglisht. Shqipja, në varësi të përmbajtjes së tekstit, zgjedh më tepër 

mënyra të tjera për të bërë organizimin logjik të tekstit argumentues ligjor. Dy shembujt e 

mëposhtëm ilustrojnë organizimin logjik të tekstit me anë të konektorëve. 

 

(115) E paditura ka pretenduar gjatë gjykimit se shkaqet e ngritura nga paditësi 

për zgjidhjen e martesës, siç ishin grindjet e vazhdueshme, nuk qëndrojnë. 

Ata kishin jetuar pesë vjet së bashku dhe marrëdhëniet i kishin të mira edhe 

pas largimit të paditësit jashtë shtetit; kishin pasur komunikime normale të 

rregullta me telefon, letra, etj. Në vitin 1997 ajo kishte shkuar së bashku me 

djalin në Belgjikë, ku jetonte paditësi dhe ky i fundit nuk i kishte kërkuar të 

qëndronte atje. Ishte paditësi, i cili pasi i kishte të gjitha mundësitë pas vitit 

2001 të bënte bashkimin familjar me ta, nuk e kishte bërë. Ajo ka pohuar se 

padia për zgjidhjen e martesës ishte ngritur dhe tre herë të tjetra por ishte 

pushuar. Sipas saj, këto padi ishin ngritur nga familjarët e tij.
363

  

 

(116) I would not accept that the case should go to trial because it is said to be a 

test case. Where the relevant principles of law are developing, it is 

sometimes appropriate to determine those principles (especially where the 

issue is whether a duty of care is owed) only after ascertaining the facts at a 

trial; but this is not such a case. The relevant principles seem to me to be 

reasonably clear and the question is simply whether A has a real prospect of 

success. That question can be answered by taking the facts most favourable 

to A and deciding whether, on that footing, A could succeed at a trial.
364
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Në shembullin (115) lokutori përdor një numër konektorësh për të bërë strukturimin 

logjik të njërës nga premisave të sjella që do ta ndihmojnë në arritjen e përfundimit në 

fund të procesit argumentues. Kështu, ai përdor konektorin (e)dhe për të shtrirë logjikën e 

rrjedhës së ngjarjeve në vijimësi të njëra-tjetrës. Përdor gjithashtu konektorët siç për të 

sjellë një shembull, pas për të ndërlidhur propozicionet në vazhdimësi kohore, ku për të 

shënjuar vendndodhje, pasi për të sjellë arsyen e veprimit të mëparshëm, dhe por për të 

kundërvënë dy veprime me njëra-tjetrën. Përdorimi i këtyre konektorëve është në varësi 

të përmbajtjes së tekstit, pra me natyrë metafunksioni logjik në aksin horizontal. Vetë 

natyra e premisës për të sjellë elemente mbështetës në lidhje me përfundimin përcakton 

edhe zgjedhjen e konektorëve në këtë aks. Gjithashtu, edhe në aksin vertikal konektorët e 

përdorur tregojnë lidhjen me tekstin për të krijuar konektivitetin logjik brenda tij dhe 

ndërmjet pjesëve të tij. Natyrisht ky metafunksion logjik apo ideacional që konektorët 

kanë në këtë tekst ligjor është i ndërlidhur me synimin e lokutorit për të zhvilluar 

argumentimin e tij logjik. 

Në shembullin (116) gjejmë një përdorim të larmishëm të konektorëve në planin e 

organizimit të strukturës logjike të tij, gjë që mund të vërehet po të krahasohet me 

shembulli (115). Për shembull, për të motivuar pikëpamjen apo përfundimin e tij lokutori 

përdor konektorin because. Në vijim përdoret where, në mënyrë që të mundësohet 

konektiviteti logjik midis stadit të principeve ligjore apo fakteve në gjykim dhe pjesëve të 

tekstin me të cilat ato lidhen. Vërehet përdorimi i shpeshtë i whether për të përcjellë 

dyshimet e autorit midis alternativave të pranishme apo të nënkuptuara në tekst, and për 

të kryer konektivitetin e vijueshmërisë logjike të propozicioneve në lidhje me pjesën 

tjetër dhe gjithashtu, after, i cili përcakton rendin e ndërlidhjes së dy pjesëve në tekst. 

Edhe në këtë shembull kemi një përdorim të konektorëve me qëllime specifike. Së pari, 

lokutori, është mbështetur në përmbajtjen e të gjithë argumentimit të tij për të përdorur 

konektorët e përshtatshëm me qellim strukturimin në aksin horizontal. Përdorimi i po 

këtyre konektorëve shfaq edhe kundërvënien e tyre ndaj konektorëve të tjerë brenda të 

njëjtit sistem konektorial. Kështu që, edhe në këtë shembull dominon ndërthurja midis 

synimit të lokutorit i cili sjell një tekst me natyrë argumentuese dhe në të cilin konektorët 

kanë metafunksione logjike ose ideacionale.     

Edhe në planin e metafunksionalitetit ndërvetjak konektorët në tekstin argumentues 

ligjor në anglisht janë më të përdorur sesa në shqip. Megjithatë, siç do të shihet, edhe 

këtu, veçoritë nuk janë thjesht sasiore, por përdoruese dhe deri diku me hiponime të 

ndryshme konektoriale.  

Në tekstin shqip përdoren konektorë të tipit pjesëza, ndonëse në sasi të vogël, por 

që gjithsesi përbën një fakt domethënës në aspektin e organizimit ndërvetjak të tekstit 

argumentues ligjor. Ndërsa teksti në anglisht nuk të lë hapësira për përdorimin e 

pjesëzave për vetë natyrën e tij të institucionalizuar në rrugë zyrtare
365

, teksti në shqip të 

jep mundësinë e përdorimit të tyre për të bërë strukturimin e tij në planin ndërvetjak. 

Ndjekim shembullin e mëposhtëm, në të cilin është përdorur dy herë konektori i tipit 

pjesëz pikërisht. 

 

(117) Në analizë të dispozitave ligjore të cituara më sipër, ky Kolegj vlerëson se 

kërkesat e palëve në një proces gjyqësor duhet të bëhen: (i) gjatë gjykimit, 

përpara se t’i jepet fund hetimit gjyqësor me vendim të ndërmjetëm; dhe, (ii) 
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në forme shkresore ose verbale, duke u shoqëruar me të gjitha provat që 

vërtetojnë pikërisht shkakun e pretenduar. 

Këto kërkime është e domosdoshme që të ngrihen gjatë gjykimit dhe t’i 

nënshtrohen debatit gjyqësor,.. .  

Përfundimisht, ky Kolegj vlerëson se në një çështje me objekt zgjidhje 

martese, kur njëra nga palët kërkon që gjykata të shprehet në lidhje me fajin 

për zgjidhjen e martesës, i takon pikërisht kësaj pale barra e provës që të 

vërtetojë pretendimin e saj,.. .
366

 

 

 Si në rastin e përdorimit të parë dhe në atë të dytë, pikërisht mundëson 

konektivitetin midis situatave reale, pra vërtetimin e shkakut të pretenduar për çështjen në 

fjalë, vërtetimin e pretendimeve nga pala paditëse, dhe qëndrimin e lokutorit kundrejt 

këtyre situatave. Ky konektor organizon tekstin për nga metafunksioni ndërvetjak duke 

ndërlidhur kontekstin dhe kotekstin në mënyrë kohezive dhe koherente. Në aksin 

horizontal pikërisht bashkërendon konektivitetin me përmbajtjen e tekstit. dhe në aksin 

vertikal i përshtatet kësaj përmbajtjeje duke iu kundërvënë nga aspekti paradigmatik 

konektorëve të tjerë. Metafunksionaliteti ndërvetjak i këtij konektori dhe të vepruarit e tij 

në të dyja akset e përmendura mundësojnë edhe synimin e organizimit të tekstit 

argumentues ligjor me natyrë dialogjike. Përveç pjesëzës pikërisht janë hasur edhe 

përdorime të madje dhe aq më tepër.    

Në tekstin anglisht në vend të përdorimit të pjesëzave si mjete konektoriale në 

planin e metafunksionalitetit ndërvetjak përdoren më tepër ndajfoljet komentuese, të cilat 

në shqip në tekstin ligjor nuk hasen. Përdorimi i këtyre konektorëve përqendrohet në 

aspektin e qëndrimit të lokutorit ndaj propozicioneve në tekst dhe jo në aspektin 

ligjërimor-funksional të tij. Dy shembujt e mëposhtëm ilustrojnë përdorimin e tyre në 

tekstin ligjor. 

 

(118) All the professionals agreed that A required a multi-disciplinary assessment 

and that the only place where that could be done was St Piers. Unfortunately 

it was not possible for that assessment to be carried out until September 

2002. When it was carried out, it took account of the many and varied 

problems that beset A and indeed his family.
367

 

 

(119) Lady Hale was not, however, saying that section 64(1A) required the 

collection and retention of as many samples as possible. Similarly, at para 

88 Lord Brown said that the benefits of the “larger database brought about 

by the now impugned amendment to PACE” were manifest. The more 

complete the database, the better the chance of detecting criminals and of 

deterring future crime.
368
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 Në shembullin (118) konektori unfortunately kryen dy funksione. Së pari, 

mundëson konektivitetin midis segmentit paraprijës dhe atij vijues. Dhe së dyti, shpreh 

qëndrimin e folësit ndaj propozicionit që sjell, pra që nuk ishte e mundur që vlerësimi të 

behej deri në Shtator 2002. Gjithashtu, këto dy funksione gërshetohen në 

metafunksionalitetin e konektorit në tekst. Kështu, komenti i lokutorit për situatën e 

shkuar vjen si rrjedhojë e një situate që e shkaktoj atë
369

. Në këtë prizëm konektori 

përdoret këtu me qellim organizimin e tekstit në planin ndërvetjak. Kjo natyrisht kryhet 

brenda tekstit. Në aksin horizontal përdorimi i unfortunately diktohet nga përmbajtja e 

tekstit dhe në aksin vertikal nga pikëpamja e lokutorit. Gjithashtu, edhe synimi i lokutorit, 

të paktën për atë pjesë të tekstit, përcillet më së miri me anë të unfortunately. 

 Në shembullin (119) lokutori sjell dy shembuj për mbështetjen për ndërtimin e një 

baze të dhënash të madhe. Këta dy shembuj në argumentimin e tij konvertohen në dy 

premisa të cilat mbështesin pikëpamjen e lokutorit. Similiarly në këtë tekst bën 

konektivitetin tekstual të këtyre premisave dhe shquan qëndrimin e lokutorit ndaj 

premisës së dytë
370

. Këto dy premisa sillen paralelisht dhe ndërtojnë një proces 

argumentativ shumëfish dhe mbështesin më tej përfundimin. Kjo gjë realizohet nëpërmjet 

përdorimit të konektorit similiarly, i cili është përdorur me synim të caktuar nga 

argumentuesi. Më tej, ky konektor vepron njëkohësisht në të dyja akset. Në aksin 

horizontal ndihmon në organizimit e përmbajtjes së tekstit dhe në aksin vertikal përshtatet 

me të. Shembuj si këta dy të fundit janë tipik në përdorimin e konektorëve me qellim 

konektivitetin dykahësh; atë të jashtëm dhe të brendshëm, midis pjesëve të tekstit dhe 

brenda tij.
371

 

Konektorët gjithashtu përdoren në planin e metafunksionalitetit ndërvetjak për të 

shprehur aktet ligjore eksplicite. Kjo mundësohet nëpërmjet foljeve apo shprehjeve 

performative, të cilat, ashtu si hiponimet konektoriale të tipit pjesëza, ndërlidhin pjesë të 

tekstit me njëra-tjetrën dhe lejojnë lokutorin të shprehë aktin e përfshirë në këto 

ndërlidhje.  

 Në tekstet shqip përdorimet e këtij lloji konektorësh janë më të pakta se në ato 

anglisht. Kryesisht ka konektorë të cilët shprehin aktet ligjërimore të pohimeve nga 

lokutori, si për shembull konstatoj, vërej apo çmoj dhe nga ata që shprehin akte 

ligjërimore deklaruese, si për shembull konkludoj. Shikojmë përdorimet e këtij lloji  

konektorësh në shembujt në vijim. 

 Në shembullin (120) konektorët çmon dhe vlerëson shërbejnë për të kryer 

konektivitetin brenda tekstit (dhe natyrisht midis pjesëve të tij), si dhe për të realizuar një 

konektivitet të dyfishtë me aktet e shprehura nga lokutori. Kështu, ata janë përdorur për të 

kryer pohime në varësi të veprimet apo aktet e lokutorit, te cilët nga ana tjetër ndërlidhen 

me kontekstin apo kotekstin.  

 

(120) Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon se shkaqet e parashtruara në ankimin 

e veçantë të ndërhyrësit dytësor, për prishjen e vendimit të ndërmjetëm të 
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gjykatës së shkallës së parë dhe nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit 

gjyqësor, nuk janë të mbështetura në ligj.  

Kolegji vlerëson se vendimi i ndërmjetëm i gjykatës së shkallës së parë 

duhet të mbetet në fuqi, por me një arsyetim tjetër.
372

 
 

 Edhe në shembullin (121) më poshtë konektori konkludon kryen ndërlidhjet 

tekstuale, por në ndryshim nga konektorët e mësipërm sjell propozicionin që paraprin, pra 

që vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan është marrë në zbatim të drejtë të 

ligjit, si një akt deklarues me vlera konektoriale bazuar në vetë tekstin. Është një konektor 

që bën përmbylljen e argumentimit në lidhje me pjesët e tjera të tekstit, pra premisave 

apo nënpremisave.   

 

(121) Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në vlerësim të shkaqeve të parashtruara në 

ankimin e veçantë, argumenteve të vendimit gjyqësor objekt ankimi dhe të 

akteve në tërësi të administruara në dosje konkludon se, vendimi i Gjykatës 

së Rrethit Gjyqësor Elbasan është marrë në zbatim të drejtë të ligjit.
373

 

  

 Në tekstin argumentues ligjor në anglisht konektorë të tipit shprehje performative 

janë me të shpeshtë dhe me të larmishëm. Ato përdoren përgjithësisht në vetën e parë, 

numri njëjës dhe shprehin akte ligjërimore pohuese (konektorët agree, disagre, think apo 

recognize), zotuese (konektorët accept apo reject) ose shprehese (konektorët express apo 

wish). Shqyrtojmë shembullin e mëposhtëm, i cili përmban disa përdorime të këtyre 

konektorëve. 

 

(122) As I see it, viewed in the round, A was not arguably denied the very essence 

of his right to education. On the contrary, he was ultimately provided with 

high quality education at very considerable cost. I do not accept the 

submission made on behalf of A that he was abandoned by the educational 

authorities after his parents were persuaded to withdraw him from school. 

On the contrary, Essex were doing their utmost to have A properly 

appraised and thereafter did their utmost to arrange residential care, for 

which they paid. While the interim measures are at least arguably open to 

some criticism, that is not the question and their shortcomings do not 

arguably amount to a denial of A’s right to education.  In this regard I agree 

with the judgment of Lord Brown which I have seen in draft. I also agree 

with Lord Phillips on this part of the case. It follows that I would dismiss the 

appeal.
374

 

 

Konektorët në këtë shembull shprehin qëndrimin e folësit. Për shembull, me anë të 

përdorimit të I do not accept dhe I would dismiss lokutori shpreh aktin e zotimit dhe me 

anë të I (also) agree shpreh aktin e pohimit. Megjithatë ky nuk është i vetmi funksion i 

këtyre konektorëve. Ata gjithashtu ndërlidhin pjesët e tekstit dhe e strukturojnë atë për të 
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arritur në përfundimin e lokutorit se e rrëzon kërkesën e apelimit. Në tekstin anglisht këta 

konektorë janë më tepër lokucione të modifikuara dhe jo shprehje performative të 

mirëfillta. Siç vërehet kemi konektorë të tipit lokucionar si I would dismiss apo I do not 

accept. Ky tipar i përdorimit të tyre nuk haset në tekstin argumentues ligjor në shqip. 

Përdorimi i tyre si lokucione është gjithashtu në përputhje me veprimin e tyre në 

aksin horizontal. Për shembull, në rastin e I do not accept, përmbajtja që vijon, pra the 

submission made on behalf of A that he was abandoned by the educational authorities 

after his parents were persuaded to withdraw him from school është në formën pohore 

dhe jo në mohore. Gjithashtu, në aksin vertikal konektorët janë përshtatur me aktet e 

ligjërimit që lokutori kryen. Në tërësi ata përcjellin edhe qëllimin komunikativ në tekst, 

përveç se kryejnë konektivitetin tekstual. Prandaj edhe kanë metafunksion ndërvetjak.  

 Përmbushja e metafunksionit tekstual në tekstet ligjore nëpërmjet konektorëve 

vërehet më shumë në anglisht sesa në shqip. Kemi një përdorim shumë herë më të 

larmishëm aty në planin e strukturimit koheziv të tekstit nëpërmjet konektorëve 

eksplicitë. Në tekstin shqip konektorët që strukturojnë tekstin nga ana kohezive janë me 

funksion konektiviteti rrjedhimor si për shembull prandaj apo kështu, lejues me 

megjithatë dhe gjithsesi, shtues me gjithashtu apo përfundues ku spikat përdorimi i 

përfundimisht. Disa përdorime të tyre ilustrohen në shembujt (123) (konektori kështu) 

dhe (124) (konektorët gjithashtu dhe përfundimisht) në vijim. 

 

(123) ... e paditura AKP Tiranë, gjatë procedurave të ankandit e ka trajtuar palën 

paditëse njësoj si pjesëmarrësit e tjerë në ankand, fituesi i të cilit është 

përcaktuar bazuar në ofertën më të lartë të paraqitur prej tyre. 

Kështu që, Kolegji Civil vjen në përfundimin se vendimi i gjykatës së 

apelit duhet të mbetet në fuqi.
375

 

 

(124) Rezulton nga procesverbali i seancës përgatitore, që e paditura, e pyetur nga 

gjykata, përveç se ka shpjeguar se si kanë shkuar marrëdhëniet midis 

bashkëshortëve, ka kërkuar vetëm: “të rrëzohet kërkesë padia pasi zgjidhja 

e martesës do të ketë ndikim negativ tek djali” (fq. 18 e procesverbalit të 

dosjes gjyqësore).  

Gjithashtu, edhe në procesverbalin e seancave gjyqësore, e paditura, pasi 

ka parashtruar përsëri faktet se si janë njohur me paditësin dhe se si kanë 

rrjedhur marrëdhëniet e tyre martesore në vite, përfundimisht shprehet: 

“Dua të rrëzohet padia për shkakun e grindjes, pasi ky shkak nuk ekziston, 

shkaqe të tjera mund të ketë, por jo ky shkak”… (fq. 45 e procesverbalit).
376

 

 

 Në tekstin ligjor në anglisht, siç edhe u vu në dukje, ka shumë përdorime të 

konektorëve me metafunksin tekstual. Në to përfshihen ata që krijojnë kohezionin midis 

periudhave brenda tekstit me funksion lejor, për shembull, however apo nevertheless, 

kushtor me otherwise, renditëse me finally, zgjeruese me further, also dhe morover si dhe 

rrjedhimore me konektorët thus apo so. Në shembullin (125) lokutori sjell tre premisa për 

të mbështetur përfundimin e tij në tekst.  
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(125) The present system is designed to allow the collection of as many samples 

as possible and to retain as much as possible of what it has. That is 

undoubtedly true. But the “system” included the ACPO guidelines. It was, 

therefore, not contentious that the “system” was designed to catch and retain 

as many samples as possible. Moreover, leaving ECHR issues aside, section 

64(1A) does allow the collection and retention of as many samples as 

possible.  Lady Hale was not, however, saying that section 64(1A) required 

the collection and retention of as many samples as possible.
377

 
 

Konkretisht ai përdor konektorin therefore, i cili sjell rrjedhojën e nënpërfundimit të 

arritur se sistemi nuk ishte ndërtuar për të pasur shumë shembuj për shkak të udhëzimeve 

në ACPO. Gjithashtu, konektori moreover e zgjeron këtë nënpërfundim me anë të një 

premise tjetër dhe konektori however ndërton konektivitet me marrëdhënie lejore me 

propozicionin paraprijës dhe ndihmon në interpretimin e drejtë të propozicionit që ai sjell. 

 Ashtu si në metafunksionet logjike apo ndërvetjake, edhe në ato tekstuale 

konektorët veprojnë në të dy akset për të përcjellë synimet e lokutorit në ndërveprimet 

gjuhësore me interlokutorët. Në tekstin argumentues ligjor në anglisht veprimi i 

konektorëve në planin tekstual është shumë herë më i larmishëm jo vetëm në sasi por 

edhe në llojet e konektiviteteve që krijonte midis pjesëve të tekstit. Në tekstet shqip, 

konektorët në këtë metafunksion janë shumë herë më pak të pranishëm dhe ndoshta kjo 

tregon se strukturimi tekstual në këto tekste përmbushet me mjete të tjera gjuhësore. 

Gjithashtu, vërejmë se edhe vetë përmbajtja argumentuese në këto tekste nuk mund të 

krahasohet me atë në argumentimin ligjor në anglisht, i cili paraqet më shumë argumente. 

Mendoj se përmbajtja ndikon në përdorimin e pakët të tyre në aksin horizontal dhe atë 

vertikal në tekstin argumentues ligjor në shqip. 

 Përdorimet, funksionet dhe metafunksionet e konektorëve në akset horizontale dhe 

vertikale të tekstit si dhe brenda tij janë të lidhura me llojet e konektiviteteve që ata 

realizojnë. Në tekstin argumentues ligjor në shqip edhe në anglisht konektorët realizojnë 

konektivitete të jashtme, pra ndërmjet pjesëve të teksti dhe konektivitete të brendshme, 

pra brenda tekstit me apo pa mbivendosje mesazhesh nga intelokutori në këto të fundit. 

Konektiviteti i jashtëm përmbushet kryesisht nga konektorët semantikë, dhe ai i 

brendshëm nga konektorët pragmatikë.  

 Në tekstet ligjore të analizuara në të dyja gjuhët ka më tepër përdorime të 

konektorëve semantikë për shkak të prirjes që ekziston për të krijuar konektivitet logjik 

midis pjesëve të tij. Ashtu si në shqip edhe në anglisht vërehet një përdorim më i madh i 

konektivitetit parataktik me anë të konektorëve semantikë. Megjithëse edhe konektorët 

semantikë që ndërtojnë marrëdhënie hipotaktike janë jo të pakët. Shembujt e mëposhtëm 

ilustrojnë përdorimet e konektorëve semantikë në të dyja gjuhët. 

 

(126) Gjithashtu, edhe në procesverbalin e seancave gjyqësore, e paditura, pasi ka 

parashtruar përsëri faktet se si janë njohur me paditësin dhe se si kanë 

rrjedhur marrëdhëniet e tyre martesore në vite, përfundimisht shprehet: 

“Dua të rrezohet padia për shkakun e grindjes, pasi ky shkak nuk ekziston, 

shkaqe të tjera mund të ketë, por jo ky shkak”… (fq. 45 e procesverbalit). 
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Pra dhe në këtë rast nuk ka asnjë kërkim nga ana e paditur persë i përket 

fajësisë së paditësit në zgjidhjen e martesës.
378

  

 

(127) As  I  have  said,  it  is  clear  that  Parliament  intended  to  get  rid  of  the 

requirement to destroy data after it has served its immediate purpose and to 

permit the retention of data in order to fulfil the statutory purposes. But the 

statute is silent as to how the statutory purposes are to be fulfilled. ... Lord 

Rodger suggests that Mr Fordham’s argument entails the proposition that 

under section 64(1A) the police were free to do what they liked and that the 

subsection contains nothing to delimit the exercise of their discretion. I 

agree that, if this is the effect of Mr Fordham’s argument, it would cast 

doubt as to its correctness. But section 64(1A) clearly delimits the 

exercise of the discretion. It must be exercised to enable the  data  to  

be  used  for  the  statutory  purposes.
379

   

 

 Në shembullin (126) përdoren konektorët semantikë (e)dhe dhe por në dimensionin 

parataktik, të cilët zgjerojnë përmbajtjen tekstuale në tekst, dhe pasi në dimensionin 

hipotaktik, i cili shton përmbajtje në të. Në shembullin (127) konektorët semantikë and 

dhe but shtrinë rrjedhën logjike të tekstit duke bërë zgjerimin e përmbajtjes, dhe as, after, 

in orden to si dhe if veprojnë në dimensionin hipotaktik për të shtuar përmbajtjen 

tekstuale në tekst. Për të veçuar janë përdorimet e shpeshta të konektorit semantik if në 

tekstin anglisht, i cili i jep një natyrë disi kushtore, domethënë më hipotetike,  tekstit 

argumentues në fushën ligjore. 

 Konektorët pragmatikë gjithashtu dominojnë në tekstin argumentues ligjor në 

anglisht. Këtu bie në sy përdorimi i konektorëve të cilët ndërtojnë konektivitet përtej 

periudhës, nëpërmjet ndajfoljeve lidhëze dhe foljeve performative. Në tekstin shqip hasen 

vetëm përdorime të pjesëzave, të cilat nuk përdoren në anglisht.  

 Konektorët tip ndajfolje lidhëze në tekstin anglisht janë të shumëllojshme dhe të 

shumta. Funksioni i tyre kryesor në tekst është zgjerimi
380

 dhe shtimi
381

 i përmbajtjes së 

tekstit. Shembulli (128) ilustron përdorimin e tre konektorëve pragmatikë. Indeed, 

moreover, however bëjnë zgjerimin e tekstit midis pjesëve të saj duke kryer konektivitetin 

pragmatik të informacionit në tekst.  

 

(128) It is said with apparent force that A was deprived of any meaningful 

education in that period  and,  indeed,  that  A’s  condition  and  behaviour  

deteriorated  during  that period.  Moreover, the account of the facts set out 

above shows that, at any rate on A’s case, there were grounds for 

criticism of Essex in not providing more than they did. 

The question is not, however, whether Essex were at fault but whether 

the limitations on A’s education impaired the very essence of his right to 
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education and deprived his right of effectiveness or, as Lord Bingham put it, 

whether he was deprived of effective access to education.
382

 

 

 Në tekstin shqip përdorimet e ndajfoljeve lidhëze me funksion zgjerimin dhe 

shtimin e informacionit në tekst janë shumë herë më të pakta. Aty hasen vetëm disa 

konektorë specifik si për shembull gjithashtu dhe gjithsesi me funksion zgjerues dhe 

përfundimisht apo kështu me funksion shtues.  

 Konektorë me tipare pragmatike janë dhe ato të llojit tip foljeve performative, të 

cilët vërehen në të dy llojet e teksteve, dhe disa pjesëza në tekstin shqip. Ndër to mund të 

përmendim përdorimin e theksuar të foljes çmon dhe vëren në shqip
383

 dhe agree apo 

think në anglisht. Siç vërehet këta konektorë pragmatikë përdoren më shumë në tekstet 

shqip për të “vlerësuar” faktet, provat etj., kurse në anglisht për të bërë pohime 

ndërlidhëse me pjesët e tekstit paraprijës. 

 Lloji i fundit i konektorëve pragmatikë janë pjesëzat. Siç u diskutua më sipër, teksti 

në shqip ka përdorime të tilla në realizimin e konektivitetit të tij të brendshëm. Shembuj 

janë konektorët pikërisht, madje dhe aq më tepër. Shembuj ilustrues për këta konektorë 

janë sjellë më sipër në këtë krye. 

  Konektorët në tekstin ligjor gjithashtu shfaqin edhe vlera anaforike apo deiktike. 

Por teksti në anglisht ka me tepër prirje të përdorë konektorë të cilët shfaqin tipare 

anaforike, si me hiponimet lidhëza dhe me ato ndajfolje lidhëzore. Kjo tregon se 

argumentimi këtu gjen elementë bashkëreferencialë brenda vetë tekstit dhe jo jashtë 

universit të bisedës. Vërejmë shembujt e mëposhtëm në anglisht.  

 

(129)  If all the people who were trying to persuade public authorities to comply 

with their legal obligations did so, the court would soon be swamped. Better 

by far to try and achieve a negotiated solution. Indeed, while negotiations 

are going on, the court may well refuse leave on the ground that the 

application is premature. But if, once the problem is solved, it appears that 

there has indeed been a violation of human rights, then it may be important 

that these are vindicated, whether by a declaration or by an award of 

damages or both, so that lessons can be learned. This is especially so in a 

novel situation such as this where the court may be able to lay down 

principles which will guide the authorities’ approach to such cases in 

future and thus benefit others as well as the particular people involved. That 

is, after all, why the House of Lords granted leave to appeal in this case.
384

 

 

 Në shembullin (129) ka përdorime të shumta të konektorëve anaforikë, të cilët 

operojnë brenda tekstit për të kryer konektivitetin bashkëreferencial me pjesët e tij. Kjo 

është më tepër nga ana logjike e ndërlidhjes. Aspekt tjetër që këta konektorë shfaqin në të 

është tipari semantik. Pra, ata ndihmojnë në interpretimin e tekstit dhe e bëjnë të 
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qëndrueshëm në prizmin e kuptimit të tij. Për shembull, konektori anaforik indeed përveç 

se zgjeron informacionin e tekstit paraprijës, e lidhë atë me atë vijues. Në këtë mënyrë 

përfshihet edhe në procesin e interpretimit anaforik të pjesës vijuese, pra që ajo është për 

tu interpretuar si një pohim që interlokutori e përdor për të përforcuar pohimin në pjesën 

paraprijëse të tekstit.  

 Gjithashtu, në tekstin ligjor në anglisht konektorët deiktikë janë disi më të përdorur, 

veçanërisht ata të tipit ndajfolje komentuese, të cilët gjejnë referent jashtë universit të 

bisedës dhe jashtë vetë tekstit. Në shembullin (130) lokutori përdor “dendur” konektorin 

arguably
385

 për arsyen se ai kërkon të ndërlidh qëndrimin e tij “autoritar” me përmbajtjen 

e tekstit. Kështu, ai i referohet një referenti jashtë tekstit dhe e sjell atë në të nëpërmjet 

përdorimit të tij deiktik. 

 

(130) As I see it, viewed in the round, A was not arguably denied the very essence 

of his right to education. On the contrary, he was ultimately provided with 

high quality education at very considerable cost. I do not accept the 

submission made on behalf of A that he was abandoned by the educational 

authorities after his parents were persuaded to withdraw him from school. 

On the contrary, Essex were doing their utmost to have A properly 

appraised and thereafter did their utmost to arrange residential care, for 

which they paid. While the interim measures are at least arguably open 

to some criticism, that is not the question and their shortcomings do not 

arguably amount to a denial of A’s right to education.  In this regard I agree 

with the judgment of Lord Brown which I have seen in draft. I also agree 

with Lord Phillips on this part of the case. It follows that I would dismiss the 

appeal.
386

 

 

 Aspekte të tjera funksionale të konektorëve janë dy funksionet që ata kryejnë në 

tekst: funksioni i ekspansionit dhe ai i projeksionit. Tekstet argumentues ligjor në të dyja 

gjuhët karakterizohen nga ekspansionet brenda tyre nëpërmjet konektorëve. Në tekstin 

anglisht vërehet një përdorim i gjerë i konektorëve për të kryer ekspansionin, kurse në 

shqip kjo prirje është më e pakët. Gjithashtu, edhe në projeksionin e informacionit në 

tekst, konektorët janë më të pranishëm në anglisht sesa në shqip.
387

 Shembujt (131) dhe 

(132) ilustrojnë shpërndarjen e konektorëve në ekspansion dhe në projeksion në tekstet 

argumentues ligjor.  

 

(131) Kolegji Civil vëren se, nisur nga parashikimet e pikave 2 dhe 6 të vendimit 

të sipërcituar të Këshillit të Ministrave, jo vetëm gjatë kohës së zhvillimit të 

procedurave të privatizimit me ankand të objektit “Drilon nr.1” në 

Pogradec, por edhe gjatë zhvillimit të këtij gjykimi në të gjitha shkallët e tij, 

nga ana e palës paditëse nuk u paraqit ndonjë vendim i KKKP-ve që të 
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përcaktonte se palës paditëse i është njohur ose kthyer ndonjë sipërfaqe 

trualli në zonën ku ndodhet objekti i privatizuar që lidhet me 

mosmarrëveshjen në gjykim, apo t’i jetë njohur paditësve e drejta e 

parablerjes së objekteve shtetërore mbi atë truall.
388

 

 

 Në shembullin e mësipërm konektori vëren bën projeksionin e gjithë pjesës së 

tekstit që vijon pas tij, e cila interpretohet si një përfundim i nxjerrë në bazë të 

argumentimit. Gjithashtu, konektorët jo vetëm ... por edhe ..., ose dhe apo kryejnë 

shtrirjen e informacionit në tekst në dobi të sjelljes së premisa për të mbështetur 

përfundimin. 

 

(132) There was no debate on whether, if article 8(1) was engaged and the ACPO 

guidelines could not be justified under article 8(2), section 64(1A) could be 

read and given effect in a way compatible with the ECHR. So I reject the 

submission that Marper UK provides support for the submission that 

underpins the first argument, namely that it was the intention of Parliament 

that, save in exceptional cases, the data of all suspects should be retained 

indefinitely.
389

 
 

 Në shembullin (132) vërehet një shtrirje më e gjerë e konektorëve në funksion 

ekspansionin e tekstit si përgjatë dimensionit parataktik dhe atij hipotaktik. Këtu janë 

përdorur whether, if, and, so, namely dhe save. Kurse për të bërë projeksionin e 

përfundimit në argumentim është përdorur konektori I reject. 

 Në vijim do të përqasen konektorët në tekstet argumentues ligjorë në shqip dhe 

anglisht në ekspansion përgjatë dimensioneve parataktike dhe hipotaktike. Më pas do të 

trajtohet funksioni i projeksionit të konektorëve në të dyja tekstet. 

 Në tekstin argumentues në fushën ligjore konektorët nuk përdoren për të bërë 

ekspansionin e tekstit me funksion shtjellimin e informacionit. Gjykoj se kjo vjen për 

shkak të vetë përmbajtjes së teksti ligjor për të sqaruar më tej një pjesë të tekstit me pjesë 

të tjera, siç do të ishte rasti me përdorimet e konektorëve për shembull apo domethënë në 

shqip apo for instance apo that is në anglisht.  

 Përdorimet e konektorëve me funksion ekspansionin e tekstit në dimensionin 

parataktik zgjerues janë të shumta në të dyja gjuhët. Kjo për shkak se konektorë të tillë si 

(e)dhe, por apo ose në shqip dhe and, but dhe or në anglisht janë konektorët më të hasur 

në tekstin argumentues ligjor. Këta konektorë ndihmojnë në konektivitetin e tekstit por 

edhe zgjerojnë segmente të tij me qëllim ndërtimin e argumentimit. Në shembullin (133) 

në vijim konektori dhe zgjeron përmbajtjen e pohimit paraprijës se është e domosdoshme 

që këto kërkime të ngrihen gjatë gjykimit, konektori por bën zgjerimin e informacionit 

paraprijës dhe konektori dhe në fund bën përmbylljen e procedurës së gjykimit duke sjell 

edhe një hap përfundimtar në vijimësi duke ja bashkangjitur atyre më parë. 

 

(133) Këto kërkime është e domosdoshme që të ngrihen gjatë gjykimit dhe t’i 

nënshtrohen debatit gjyqësor, pasi kur paraqiten kërkime të tilla, gjykata 
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nuk mjaftohet vetëm me dëgjimin e pretendimeve të palëve, por (i) kërkon 

provat mbi të cilat pala, e cila kërkon fajësinë, mbështet pretendimet e saj; 

(ii) vlerëson bazueshmërinë e pretendimeve në fakte e prova; iii) zbaton në 

mënyrë të detyrueshme parimin e kontradiktorialitetit, duke i dhënë 

mundësinë palës tjetër që të mbrohet; (iv) dhe zgjidh përfundimisht 

mosmarrëveshjen në përputhje me ligjin.
390

  

 

 Edhe në tekstin në anglisht, konektorët operojnë në ekspansion me funksion 

zgjerues të pjesëve të veçanta në tekst. Shembujt e konektorëve nor, but dhe and në 

shembullin e mëposhtëm ilustrojnë funksionin e tyre në ekspansion, përgjatë 

dimensioneve parataktikë të pasazhit. 

 

(134) Nor to my mind is that of Professor Rauscher quoted by Lady Hale at 

paragraph 29. The expression “at the time the court is seised” appears not 

only in article 12 but also in article 8, where it surely relates to the time the 

court is seised as defined in article 16, and does not mean “has been 

seised”.
391

 

 

Ekspansioni në dimensionin parataktik shtues nëpërmjet konektorëve gjendet 

përgjithësisht në tekstin argumentues ligjor shqip
392

. Përdorime të tilla janë të 

konektorëve pra dhe prandaj, të cilët shtojnë informacion duke mundësuar ekspansionin 

e pjesës paraprijëse. Vërejmë shembullin e mëposhtëm.  

 

(135) Kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë ka paraqitur ankim në 

gjykatën e apelit pala paditëse Starova. Në ankim paditësit pretendojnë se 

janë pronarë të sipërfaqes së truallit të privatizuar sipas vendimeve 

gjyqësore dhe prandaj gëzonin të drejtën e parablerjes së objektit të nxjerrë 

në ankand.
393

 

  

 Konektorët të cilët përdoren me funksion ekspansioni në dimensionin hipotaktik 

shtjellues janë të shpeshtë në të dyja llojet e teksteve. Ato janë të tipit lidhor si për 

shembull i cili, e cila, të cilët, të cilat, apo që në shqip dhe kryesisht who, which, apo that 

në anglisht dhe funksionojnë me tipare anaforike të mirëfillta në tekst. Synimi i 

argumentuesit në përdorimin e tyre është të ndërtoi konektivitetin kohesiv dhe koherent 

në planin lokal të tekstit duke i shndërruar ato në mjete referenciale brenda periudhës dhe 

për të shënuar lidhje hipotaktike në shtjellimin e informacioni paraprijës. Në aspektin 

përqasës këta konektorë nuk sjellin ndonjë vlerë të veçantë studimore, kështu që nuk po 

zgjatemi më tej me trajtimin e tyre. 
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 Përdorimet e konektorëve me funksion ekspansionin e tekstit në dimensionin 

hipotaktik zgjerues janë të pakta si në shqip dhe në anglisht. Megjithëse, në tekstin 

anglisht, ky lloj funksioni me anë të konektorëve është më i pranishëm sesa në tekstet 

shqip. Në anglisht këta konektorë përfshijnë while, whereas, dhe save, kurse në shqip 

vetëm dy raste; atë të ndërsa dhe një rast të kurse. Vërejmë funksionin e konektorëve 

while dhe whereas në shembujt vijues. 

 

(136) While the interim measures are at least arguably open to some criticism, 

that is not the question and their shortcomings do not arguably amount to a 

denial of A’s right to education.  In this regard I agree with the judgment of 

Lord Brown which I have seen in draft. I also agree with Lord Phillips on 

this part of the case. It follows that I would dismiss the appeal.
394

 

 

(137) I also appreciate the force of the point that it is very odd for an 

unconditional appearance, which of course takes place after seisin, to be a 

ground of jurisdiction in, say, the Brussels I Regulation and not in the 

Brussels II Revised Regulation. However, in article 24 of Brussels I 

appearance is a free standing ground of jurisdiction, whereas there is no 

equivalent provision in the Brussels II Revised Regulation.
395

 

 

Në tekstin argumentues ligjor në anglisht konektorët me funksion ekspansionin e 

informacioni në tekst përgjatë dimensionit hipotaktik zgjerues janë më të përdorur. Kjo 

vjen për arsyen se strukturimi i argumentimeve bashkërenditëse me anë të konektorëve 

është më i përdorur në proces. Në këtë rast argumentuesi përpiqet të sjellë premisa 

paralele (alternative) dhe të ndërvarura me qellim mbrojtjen më tej të pikëpamjes së tij 

apo përfundimit të arritur.  

Për shembull, në shembullin (136) më sipër argumentuesi sjell në mbrojtje të 

vendimit të tij për ta rrëzuar apelin dy premisa të bashkërenditura. E para që masat e 

përkohshme mund të kritikohen dhe e dyta që këto masa me gjithë të metat e tyre nuk i 

mohuan të drejtën e arsimimit A-së. Ky strukturim i brendshëm bashkërenditës i 

argumentimit realizohet me anë të konektorit while. Në shembullin (137) konektori 

whereas ka po të njëjtin rolë, kur kundërvë gjendjen e rregullores Brussels I dhe Brussels 

II.
396

 

Konektorët në dimensionin hipotaktik shtues kanë përdorimin më të gjerë dhe të 

larmishëm në funksionin e ekspansionit
397

, veçanërisht në tekstin argumentues ligjor në 

anglisht. Përveç numrit dy herë më të madh të përdorimeve në ekspansionin e këtij lloji 

që konektorët realizojnë, edhe shumëllojshmëria e tyre është më e madhe dhe më 

specifike. Për shembull, në tekstin anglisht konektorët në ekspansion bëjnë shtimin e 
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informacionit në tekst me lloje të ndryshme marrëdhëniesh midis pjesëve të tij: si 

kushtore, shkakore, kohore, vendore, lejore apo mënyrore, kurse në shqip këto 

marrëdhënie janë më të kufizuara: në kushtore, shkakore, vendore dhe kohore. 

Në tekstin anglisht dominon konektiviteti që konektorët realizojnë në ekspansionin 

kushtor
398

 dhe shkakor. Vërejmë shembujt (138) dhe (139) në vijim. 

 

(138) On the other hand, the child will not routinely have the protection and 

support of a Cafcass guardian. There are also many more litigants in person 

in private proceedings. So if the court does reach the conclusion that justice 

cannot be done unless the child gives evidence, it will have to take very 

careful precautions to ensure that the child is not harmed by this.
399

 

 

(139) This means that the court must admit all the evidence which bears upon 

the relevant questions: whether the threshold criteria justifying state 

intervention have been proved; if they have, what action if any will be in the 

best interests of the child? The court cannot ignore relevant evidence just 

because other evidence might have been better. It will have to do the best it 

can on what it has.
400

 

 

 Në shembullin (138) konektorët kushtorë if dhe unless bëjnë ekspansionin e tekstit 

dhe shtojnë informacion në këto pjesë për të mbështetur qëndrimin e argumentuesit për 

marrjen e masave në përkujdesjen e fëmijës në dhënien e dëshmisë në gjyq me qellim që 

ai të mos preket nga kjo. Edhe në shembullin (139) konektorët if dhe whether ndërtojnë 

konektivitet kushtor brenda tekstit dhe konektori because bën ekspansionin e fjalisë 

paraprijëse me fjalinë vijuese duke ndërtuar marrëdhënie arsyeje.  

 Shembuj të tillë dominojnë argumentimin ligjor në anglisht dhe spikasin për nga 

konektiviteti që kryejnë në këto tekste me funksion ekspansionin e tij në dimensionin 

hipotaktik shtues. Në tekstin shqip, këta shembuj janë të pakët dhe nuk kanë këtë larmi 

përdorimi. Kjo tregon edhe një herë që vetë përmbajtja e teksti dikton në një fare mënyre 

llojet e konektivitetit midis pjesëve të tij dhe brenda tekstit. Dhe në rastin tonë përdorimin 

e konektorëve me funksione të veçanta.   

 Ekspansioni në tekstin argumentues ligjor realizohet edhe me konektorët e tjerë të 

llojeve pjesëza dhe ndajfolje lidhëzore. Në tekstin shqip përdorimet e konektorëve tip 

pjesëza janë më të hasura duke shtirë informacionin në tekst dhe duke e ndërlidhur atë me 

tekstin dhe qëndrimin e lokutorit. Ndërsa në tekstin në anglisht ekspansioni në 

argumentim është më tipik me anë të ndajfoljeve lidhëzore, të cilat ndërlidhin pjesët e 

tekstit (periudhat) për ta organizuar nga ana kohesive dhe koherente. Shembulli (140) 

ilustron ekspansionin e tekstit nëpërmjet konektorit pikërisht duke pasur më tepër 

metafunksion ndërvetjak, kurse në shembullin (141) however ilustron ekspansion në tekst 

me metafunksion strukturor. Pra, dy llojet e teksteve argumentues ligjor përdorin përtej 

strukturës së brendshme të periudhës ekspansion me dy hiponime të ndryshëm 
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konektorësh. Gjithashtu, për të përmendur është fakti se në anglisht konektorët tip pjesëza 

nuk përdoren për ekspansion, dhe në shqip konektorët tip ndajfolje janë të pakta në 

përdorim. 

 

(140) Pikërisht, shfuqizimi në thelb i vetë kompetencës së një organi shtetëror, 

sikurse në çështjen objekt gjykimi, për të marrë nismë kryesisht dhe për të 

nxjerrë vendimin përkatës mbi një çështje, kërkesë a ankesë, bën të mos 

ekzistojë, si e pakuptimtë ligjërisht, edhe ndjekja e aq më tepër 

detyrueshmëria e ndjekjes së rrugës administrative të shqyrtimit të çështjes 

në hallka të tjera administrative si pasojë e atij vendimi të dhënë, duke u 

bazuar në një normë të shfuqizuar si e papajtueshme me Kushtetutën.
401

 

 

(141) The only provision affecting the position as at the date of seisin is the 

proviso in article 16, which might defeat the seisin. However, subject to 

that, as I see it, there is no scope for later seisin. Once jurisdiction is 

acquired, the court has jurisdiction throughout the proceedings.
402

 

 

 Në tekstet argumentues ligjor projeksioni nëpërmjet përdorimit të konektorëve 

është gjithashtu me i larmishëm dhe funksional në anglisht. Ndërsa në tekstet shqip hasen 

vetëm përdorime të foljeve performative me funksion projeksionin e tekstit, në anglisht 

krahas foljeve performative përdoren gjerësisht edhe ndajfolje komentuese. Këto 

hiponime konektoriale kryesisht shprehin qëndrimin e argumentuesit duke projektuar 

përmbajtjen e argumenteve, por gjithashtu ndërlidhin segmente të tekstit me qellim 

përmbushjen e konektivitetit në planin transfrazor apo atë global të tij. Shembulli në 

vijim ilustron përdorimet e konektorëve në projeksion, brenda tekstit argumentues ligjor 

në anglisht. 

 

(142) It is I think relevant to note that, although A’s solicitors were instructed on 

14 April 2002, no legal action was taken. It was not suggested during the 

period between January and September 2002 that Essex were in breach of 

statutory duty or that they were infringing A’s A2P1 rights. On 10 

January 2003 the solicitors threatened a possible application for judicial 

review on the ground that A was not receiving  an  education  in accordance 

with the  SSEN.  Unsurprisingly no such application was made because 

there was no realistic prospect of A returning to LS at that time.
403
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 Konektori I think, i përdorur si shprehje parentetike,
404

 kryen projeksionin e idesë 

së argumentuesit, e cila sillet si një premise në tekst dhe unsurprisingly përveç se 

projekton përmbajtjen vijuese, shpreh qëndrimin e argumentuesit ndaj kësaj përmbajtje. 

 Organizimi strukturor i argumentimit në fushën ligjore përbën edhe aspektin e 

fundit të përqasjes së konektorëve në tekstet shqip dhe anglisht. Këto mjete konektoriale 

do të krahasohen në argumentimin shumëfish, bashkërenditës, nënrenditës dhe në fazën e 

përmbylljes së tij. 

 Një nga mjetet konektoriale për të ndërtuar argumentimin e shumëfishtë, siç edhe e 

kemi trajtuar në kreun e parë, është përdorimi i konektorëve në sjelljen e argumenteve me 

synim parashtrimin e pikëpamjes përfundimtare. Argumentet në këtë lloj argumentimi 

paraqiten si të pavarur nga njeri tjetri por në të njëjtën kohë të ndërlidhur nga pikëpamja e 

kohesionit dhe koherencës.  

 Në dy llojet e tekstit që janë analizuar vërehet përdorimi i konektorëve me funksion 

ekspansionin shtesë të informacionit. Kështu, në shqip përdoren konektorët gjithashtu 

dhe gjithsesi dhe në anglisht also, moreover, futher and finally. Në tekstin anglisht ka një 

shtrirje shumë herë me të madhe të konektorëve, kryesisht me also. Në shembujt (143) 

dhe (144) ilustrohen përdorimet e këtyre konektorëve me funksion organizimit strukturor 

të argumentimit. 

 

(143) Ky Kolegj vlerëson se në bazë të këtij neni, paditësat nuk kanë asnjë ndalim 

që t’i drejtohen gjykatës me padi për të kërkuar nga gjykata konstatimin e 

pavlefshmërisë absolute të aktit të lëshuar nga pala e paditur. 

Gjithashtu ky Kolegj e gjen të drejtë dhe të mbështetur në nenin 331 të 

K. Pr. Civile vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në të cilën 

thuhet se: “Gjykata në vendimin përfundimtar të këtyre mosmarrëveshjeve 

vendos edhe për konstatimin e pavlefshmërisë së aktit admnistrativ”... .  

Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në lidhje me shkaqet e ngritura në 

ankimin e veçantë nga pala e paditur vlerëson se ato janë të gabuara dhe nuk 

janë të bazuara në ligj.  

Për sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon se vendimi i 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë duhet të lihet në fuqi, pasi 

mosmarrëveshja objekt i këtij gjykimi bën pjesë në juridiksionin gjyqësor 

dhe nuk i përket juridiksionit administrativ.
405

 

 

(144) It was recognised on all sides that what A required was a satisfactory long 

term solution for his various problems. It was also recognised at an early 

stage that, in the absence of a considerable improvement in his condition 

and behaviour, A could not go back to LS. I agree with the judge and the 

Court of Appeal that any other view is unarguable.
406
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 Në shembullin (143) konektori gjithashtu bën zgjerimin e premisës së parë si dhe e 

ndërlidh atë me premisën e dytë. Të dyja këto premisa shërbejnë si plotësuese të njëra 

tjetrës dhe shërbejnë për të mbështetur përfundimin e argumentimit. Gjithashtu në 

shembullin (144) përdoret konektori also, i cili gjithashtu zgjeron informacionin e 

premisës së parë dhe kryen konektivitetin midis saj dhe premisës që ai paraprinë. Në të 

dy shembujt kemi të bëjmë me një argumentim shumëfish, në të cilët konektorët janë 

përdorur për të përfshirë në argumentimet premisa alternative dhe plotësuese të 

premisave të tjera. Paraqitja skematike e tyre është sjellë në figuren IV. 1  në vijim. 
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Shembulli (143) 
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A1                                                                                                      A2    

 

Shembulli (144) 

 

Figura IV. 1 Argumentim shumëfish në fushën ligjore  
 

... Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon 

se vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë duhet të lihet në fuqi ... . 

Ky Kolegj vlerëson se në bazë të këtij 

neni, paditësat nuk kanë asnjë ndalim që 

t’i drejtohen gjykatës ... . 

Gjithashtu ky Kolegj e gjen të drejtë dhe 

të mbështetur në nenin 331 të K.Pr.Civile 

vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 

Tiranë ... . 

I agree with the judge and the Court of 

Appeal that any other view is unarguable. 

It was recognised on all sides that what A 

required was a satisfactory long term 

solution for his various problems. 

It was also recognised at an early stage 

that, in the absence of a considerable 

improvement in his condition and 

behaviour, A could not go back to LS. 
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Në këtë lloj teksti argumentues është shumë i paket përdorimi të konektorëve që 

ndërtojnë marrëdhënie lidhore, si për shembull megjithëse, sidoqoftë apo edhe pse në 

shqip dhe anyway, however, apo although në anglisht. Kjo tregon se teksti argumentues 

në fushën ligjore për nga përmbajtja nuk përmban shumë argumentime shumëfishë, në të 

cilat premisat plotësojnë njëra-tjetrën në mënyrë të plotë dhe jo në mënyrë tentative duke 

lënë hapësira për spekulime, dyshime, pasaktësi etj.
407

  

 Gjithashtu edhe në argumentimin ligjor teksti në anglisht përdor më shumë 

konektorë për të ndërtuar dhe organizuar argumentimin e bashkërenditur. Në të vërehen 

përdorime kryesisht të konektorëve që ndërtojnë konektivitetin me natyrë kundërvënieje 

të dy premisave në argumentim, siç mund të jenë while apo whereas në anglisht dhe 

ndërsa dhe kurse në shqip. Këta kunektorë ndërtojnë kohezionin e brendshëm në tekst 

dhe zgjerojnë përmbajtjen e premisës së parë duke e plotësuar me një të dytë, dhe të dyja 

janë të ndërlidhura dhe të ndërvarura.  

Në shembullin (145) konektori kurse krijon konektivitet me dy premisat për të 

mbështetur vendimin e marrë nga ana e  kolegjit. Shembuj të tillë janë pak të pranishëm 

në strukturimin e përgjithshëm të argumentimit në fushën ligjore në tekstet shqip. 

  

(145) Në nenin 4 të K.Punës ligjvënësi ka përcaktuar se subjektet e këtij Kodi janë 

punëmarrësit në sektorin privat, kurse punëmarrësit në sektorin publik nuk 

janë subjekte të këtij Kodi, por punësimi i tyre në sektorin publik rregullohet 

me ligj të veçantë. 

Ky Kolegj e gjen të drejtë konkluzonin e të dyja gjykatave kur, për të 

zgjidhur këtë mosmarrëveshje objekt i këtij gjykimi, i referohet ligjit nr. 

8766, datë 05.04.2001 “Për policinë e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, 

ligj mbi bazën e të cilit është lidhur edhe marrëdhënia e punës midis palëve 

ndërgjyqëse.
408

  

 

Në tekstin ligjor në anglisht përdorime të konektorëve janë më të hasur në 

organizimin strukturor bashkërenditës të argumentimit. Konektori while në shembullin 

(146) ilustron një nga këto përdorime në tekstin argumentues ligjor. 

 

(146) While the interim measures are at least arguably open to some criticism, 

that is not the question and their shortcomings do not arguably amount to a 

denial of A’s right to education.  In this regard I agree with the judgment of 

Lord Brown which I have seen in draft. I also agree with Lord Phillips on 

this part of the case. It follows that I would dismiss the appeal.
409

 
 

 Paraqitja skematike e këtij lloj argumentimi do të ishte një përfundim P, i cili 

mbështetet nga një makroargument, i cili përbehet nga dy argumente (A1 dhe A2) që janë 

në varësi të njeri-tjetrit sepse ndërlidhen në një të tërë. Skema pasqyrohet në vijim. 

                                                 
407

 Për shembull, në shembullin e mëposhtëm  konektori sidoqoftë përcjell atë idenë e dyshimit për 

veprimin të konsideruar si të nxituar. 

Është një veprim i nxituar. Sidoqoftë, nuk do të na prishe punë.  
408

 Marrë nga Vendime të Gjykatës së Lartë - Viti 2010 – Dhjetor 2010 (http://www.gjykataelarte.gov.al/). 
409

 Marrë nga Judgement 14.07.2010.  

(http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2009_0075_Judgment.pdf) 

http://www.gjykataelarte.gov.al/
http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2009_0075_Judgment.pdf
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A1 Argumenti 1  

P     + Konektor           Konektiviteti në organizimin strukturor të tekstit 

A2 Argumenti 2 

 

 

 

  Makroargumenti 
 

Figura IV. 2 Argumentim bashkërenditës në fushën ligjore  
 

 Konektorët në tekstin shqip kanë një shtrirje më të madhe në organizimin strukturor 

të argumentimit nënrenditës sesa në anglisht. Aty përdoren konektorë si sikurse, meqë, 

derisa, siç, apo pasi për konektivitetin midis premisës dhe nënpremisës dhe konektorë si 

kështu, pra apo prandaj për të bërë përmbylljen e argumentimit nënrenditës. Në 

shembullin (147) në vijim vërehet se si konektori pasi paraprin premisën mbështetëse të 

përfundimit të kolegjit që është e domosdoshme që kërkimet të ngrihen gjatë gjykimit.  

 

(147) Këto kerkime është e domosdoshme që të ngrihen gjatë gjykimit dhe t’i 

nënshtrohen debatit gjyqesor, pasi kur paraqiten kërkime të tilla, gjykata 

nuk mjaftohet vetëm me degjimin e pretendimeve të palëve, por (i) kërkon 

provat mbi të cilat pala, e cila kërkon fajësine, mbeshtet pretendimet e saj; 

(ii) vlereson bazueshmërinë e pretendimeve në fakte e prova; iii) zbaton në 

mënyrë të detyrueshme parimin e kontradiktorialitetit, duke i dhënë 

mundesinë palës tjetër që të mbrohet; (iv) dhe zgjidh përfundimisht 

mosmarreveshjen në përputhje me ligjin.
410

  

 

Ndërsa konektori por sjell vargun e nënpremisave, të cilat mbështesin premisën. Në 

thelb konektori por është një konektorë me funksion parataktik. Mirëpo ai vepron në 

planin global të tekstit, në të cilin përcaktohet edhe funksioni apo metafunksioni i tij. 

Kështu, por është një konektor i cili për nga ana logjiko-semantike ndërton konektivitet 

nënrenditës me premisën sepse e mbështetë atë në aksin vertikal. Gjykoj se kuptimi i tij 

është ai i konenktorit sepse që plotëson vargun e nënpremisave shumëfishe. Një shembull 

i tillë kategorizohet si një argumentim i përzjerë apo i përbërë nga struktura nënrenditëse 

dhe bashkërenditëse. Skema në vijim paraqet grafikisht organizimin strukturor të këtij 

argumentimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
410

 Marrë nga Vendime të Gjykatës së Lartë - Viti 2010 – Mars 2010 (http://www.gjykataelarte.gov.al/). 

http://www.gjykataelarte.gov.al/
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A1 = NA1 

 

 

 

A2 = NA2 + A3 = NA3 + A4 = NA4 + A5 = NA5 

 

Figura IV. 3 Argumentim nënrenditës në fushën ligjore 

 

 Secili nga të tre llojet e argumentimeve si në tekstin shqip edhe në atë anglisht 

përdorin pak a shumë konektorë me barasvlershmeri të njëjtë për nga ana semantike apo 

funksionale. Konektorë konklusiv apo përmbyllës ne tekstin argumentues ligjor hasen 

kështu, pra apo prandaj në shqip dhe so, thus apo therefore në anglisht.  

 
 

IV. 3 Konektorët argumentues në fushën politike 

 

  Përdorimi i konektorëve në argumentimin në fushën politike është specifik, në 

varësi të llojeve të ndryshme të ndërveprimeve gjuhësore në të, nga debatet parlamentare 

deri tek diskutimet e një forumi politik në Internet. Në shumicën e rasteve ky lloj 

argumentimi përfshin praninë e një publiku, të cilin interlokutorët debatues
411

 përpiqen ta 

bindin për një çështje të caktuar
412

. Edhe konektorët në këtë lloj argumentimi, si mjete 

gjuhësore që realizojnë konektivitetitn, shërbejnë në këtë sferë dialogjike të tekstit.   

  Në ndërkëmbimet gjuhësore të argumentimit politik, konektorët shërbejnë për të 

ndërtuar argumentime implicite ose eksplicite dhe shfaqin vlera të caktuara, bazuar në 

mënyrën e strukturimit, parashtrimit dhe interpretimit të këtij lloji teksti. Përdorimi i 

konektorëve reflektohet edhe në rregullat të cilat karakterizojnë argumentimin politik, të 

cilat janë disi më pak prera sesa ato në argumentimin ligjor. 

 Në nënkrerët II.1 dhe II. 1.1 folëm për metafunksionalitetet tekstuale dhe aspekte të 

konektivitetit në to, të cilat lidhen drejtpërsëdrejti me përdorimin e konektorëve tekstualë. 

Në këtë mënyrë, konektorët ose kontribuojnë në këto metafunksionalitete ose i realizojnë 

ato plotësisht nëpërmjet shfaqjes së tyre në tekst. Kjo është e mundur, sepse konektorët 

formojnë një sistem konektorial në tekst, gjë që nënkupton faktin se ata veprojnë 

gjithashtu përgjatë akseve vertikale dhe horizontale si dhe përcjellin synimin e 

interlokutorëve në ndërveprimet gjuhësore. Synimi këtu nuk duhet kuptuar jo vetëm si një 

aspekt pragmatik i përdorimit të gjuhës, por edhe si një qëllim për të arritur vijimësinë 

logjike në tekst si dhe strukturimin e pjesëve të tij.   

                                                 
411

 Normalisht argumentimi politik nuk merr një formë “të ngurtë” dhe logjike, por karakterizohet nga 

elemente të veçantë, të çilët shfaqin interes, ngjallin reagime apo ndjenja të veçanta, pranohen apo rrëzohen 

në një kontekst të veçantë drejtuar një audience me interesa të veçanta. Prandaj, edhe argumentimi shpesh 

këtu konsiderohet një formë diskutimi dhe debati midis interlokutorëve me përmasa të ndryshme dhe me 

një objekt diskutimi të përcaktuar qartë.  
412

 Për një diskutim më të gjerë shih Frans H. van Eemeren, Strategic Maneuvering in Argumentative 

Discourse (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010), fq. 148 - 149. 
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 Siç do të vërehet në kreun e pestë, konektorët tekstualë në anglisht, të cilët veprojnë 

në strukturimin logjik të tekstit, pra me metafunksion ideacional, janë pothuajse dy herë 

më shumë nga ata të përdorur në argumentimin politik në shqip. Kjo nuk është thjesht një 

çështje statistikore apo dendësie përdorimi, megjithëse kjo nuk është plotësisht 

parëndësishme. Në argumentimin në fushën politike në anglisht, konektorët tekstualë 

përdoren më tepër si mjete konektoriale për të bërë strukturimin logjik të përmbajtjes së 

tekstit, gjë që nuk shfaqet kaq e theksuar në shqip. Vërejmë shembujt (148) dhe (149) më 

poshtë.  

 

(148) Borxhi ynë publik i vitit 2009 është më i madh se 60% e PBB-së, sepse 

Qeveria bllokoi rimbursimin e TVSH-së, rriti abuzivitetin me taksat dhe 

tatimet, duke rritur realisht pjesën e fshehtë të deficitit; vazhdon të mos 

respektojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese për ish-ushtarakët. Kjo shifër 

sa vjen dhe rritet, edhe pse është një detyrim kushtetues. Sa më shumë 

vonohet, aq më i rëndë mund të bëhet për buxhetin. 

Borxhi ynë publik është më i madh se 60% e PBB-së, sepse Qeveria  

vazhdon të mos kompensojë ish-pronarët, duke e mbartur këtë kosto për më 

vonë. Sa më shumë Qeveria jep sipërfaqe toke për koncesione korruptive, 

aq më e madhe bëhet fatura financiare që do të paguajë buxheti, aq më 

shumë taksa do të paguajnë shqiptarët në të ardhmen. Borxhi po rritet, sepse 

po rriten vendimet e Gjykatës së Strasburgut për shkelje të së drejtës së 

pronave dhe të të drejtave të njeriut nga ana e Qeverisë. 

Arsyeja tjetër pse borxhi shqiptar është më i lartë se ai që pasqyron 

Qeveria është se po rriten detyrimet e prapambetura të ish të përndjekurve 

politikë, për të cilët kjo Qeveri miratoi një ligj pa faturë financiare dhe 

premtoi ta paguante brenda 8 vjetëve. Detyrimet e papaguara ndaj tyre në 

vitin 2009 dhe në vitin 2010 janë borxhe të fshehura të çdo qeverie.
413

 

 

(149) It is not intended that the provision and the overall framework of the Bill 

cover only what may be granted when the notice is issued at the outset. 

There must be contemplation of possible subsequent variations, at which 

point people may engage in discussions about arrangements, and consider 

the appropriate locality. I am confident that the provision is well considered, 

and I pay tribute to the work of the parliamentary counsel in achieving that.  

It will be possible to agree the locality after the notice is served, which 

will be part and parcel of the stepped approach. After initial permission is 

granted, the process will move forward to the service of the notice and the 

directions hearing, with the full hearing thereafter. Steps will be taken and 

oversight will be applied, so the process will be very much tiered and 

considered.  

We are confident that the drafting achieves the end results. It is based on 

previous legislation, so it reflects the careful drafting that was previously 

undertaken and the judicial scrutiny to which that drafting has been 

subjected. Lawyers on the Committee will understand that use of precedent 

and the desire to apply drafting that has previously been considered. The 

                                                 
413

 Marrë nga Seancë Plenare 14.10.2010 (http://www.parlament.al/web/Sesioni_i_trete_11288_1.php) 
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court will have oversight, and we recognise the work that has gone into 

preparing for that. On the basis of my comments, I hope that the Committee 

will be minded to agree to the clause.
414

 

 

Në shembullin (148) interlokutori përdor në pjesën dërmuese argumente 

nënrenditës duke paraqitur shkakun e përfundimeve apo nënpërfundimeve të sjella. 

Përdorimi i konektorëve sepse, se dhe edhe pse strukturon nga ana logjike argumentimin 

në aspektin e shkaqeve që ai i sjell si premisa. Propozicionet që këto premisa mbartin, 

imponojnë edhe përdorimin e disa konektorëve specifikë. Kështu, në dimensionin 

horizontal konektorët që përmendëm veprojnë për të strukturuar përmbajtjen logjike të 

tekstit si shkaqe polemizuese, por jo me natyrë të shëndoshë argumentuese. Në aksin 

vertikal konektorët në fjalë përjashtojnë njësi të tjera konektoriale, të cilat ose nuk 

veprojnë dot në këtë aks horizontal ose kërkojnë një strukturim tjetër të argumentimit. 

Kjo është gjithashtu edhe në varësi të synimeve të interlokutorit, i cili kërkon të 

argumentojë logjikisht përmes polemizimit duke zgjedhur modelin e argumentimit në 

fjalë. 

 Në shembullin (149) interlokutori nuk përdor një numër shumë herë më të madh të 

konektorëve nga ato që hasëm në shembullin (148). Madje edhe shumëllojshmëria e tyre 

nuk është se ndryshon shumë (when, after dhe thereafter, të cilët përcaktojnë 

propozicione kohore, and, i cili zgjeron përmbajtjen logjike të tekstit dhe so, i cili shkoqit 

rrjedhimin e përfundimeve apo nënpërfundimeve të parashtruara). Mirëpo, ata konektorë, 

të cilët janë përdorur në tekst synojnë të ndërtojnë strukturën e argumentimit në mënyrë 

të tillë që rrjedha logjike e tij të jetë sa më bindëse, duke sjellë argumente për 

projektligjin, pa qëllim të thelluar polemizues. Kështu, interlokutori synon të krijojë një 

organizim logjik të tekstit me vlera semantike dhe jo pragmatike. Pra, distancon vetveten 

nga përfshirja në retorikë emocionale në argumentim. Në këtë prizëm, konektorët e 

përdorur veprojnë në aksin horizontal për të sjellë propozicionet në tekst dhe për t’i 

ndërlidhur ata sa më logjikisht. Për rrjedhojë, edhe mjetet e tjera konektoriale në aksin 

vertikal janë të përjashtuara këtu.  

 Në analizat e teksteve të përdorur për përqasjen e përdorimit të konektorëve 

tekstualë me metafunksion ndërvetjak u vërejtën disa aspekte domethënëse. Së pari, në 

tekstet shqip ishin përdorur hiponimet konektoriale të llojit pjesëza
415

, megjithëse në sasi 

të vogël. Shembujt (150) dhe (151) ilustrojnë përdorimin e tyre në kontekst.  

 

(150) Për fat të mirë, në kemi mbajtur qëndrimet e duhura. Kanë qenë qëndrime të 

moderuara, të cilat kanë ftuar për bashkëpunim. Madje, propozimi i 

Kryeministrit, qysh para 7-8 muajsh, ishte që opozita të marrë edhe 

shumicën. Jemi të qetë, se i kemi kryer detyrat tona si përfaqësues të 

popullit në këtë Parlament, ndaj mund të vazhdojmë punën.
416
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 Marrë nga Terrorism Prevention and Investigation Measure Bill. 7th Sitting. 30.06.2011. 

(http://services.parliament.uk/bills/2010-

11/terrorismpreventionandinvestigationmeasures/committees/houseofcommonspublicbillcommitteeontheter

rorismpreventionandinvestigationmeasuresbill201011.html) 
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 Shembuj të tyre përfshijnë madje, veçse dhe ndoshta. 
416

 Marrë nga Seancë Plenare 25.03.2010 (http://www.parlament.al/web/Sesioni_i_dyte_10312_1.php) 
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(151) Kjo që pamë ishte, në thelb, një shfaqje qesharake dhe neve nuk na mbetet 

gjë tjetër, veçse t’i themi opozitës: “Faleminderit për vizitën në 

Parlament!
417

 

 

Përdorime të tilla në tekstit argumentues në anglisht nuk kishte. Ky fakt përforcon edhe 

më tej pretendimet tona për t’i kategorizuar pjesëzat si konektorë tekstualë. Në kontekstet 

e sjellë për të dy shembujt duket se këto mjete konektoriale mund të studiohen gjuhësisht 

vetëm nëse shqyrtohen në planin e tekstit dhe sipas metafunksioneve që realizojnë në të. 

Në rastin e shembujve tanë, këta konektorë janë përdorur për të shprehur qëndrimin e 

lokutorit kundrejt interlokutorëve. Ky është edhe synimi i përdorimit të tyre përgjatë aksit 

horizontal, pra që të shprehin qëndrimin e folësit dhe përgjatë aksit vertikal, që t’i 

përshtaten propozicionit që paraprijnë duke ju kundërvënë konektorëve të tjerë tekstualë.  

 Së dyti, përdorimi i konektorëve të llojit folje performative në argumentimin shqip 

eshte shumë i ngjashëm me atë në anglisht
418

. Kryerja e akteve ligjërimore si pjesë e 

konektivitetit tekstual shfaq metafunksion ndërvetjak nëpërmjet konektorëve tekstualë të 

tipit folje performative. Kështu, në shembullin (152) shprehjet performative unë mendoj 

dhe siguroj mundësojnë konektivitetin ndërvetjak të lokutorit me interlokutorin me anë të 

propozicioneve të caktuara në tekst.  

 

(152) Vizita e djeshme nuk është një befasi dhe as një rast i veçuar në aktivitetin 

politik të Edi Ramës dhe të partisë së tij. ... 

Ndaj unë mendoj se përgjigjja që ata morën dje në hyrje të tunelit ka 

qenë më e merituara, jo aq shumë për ata personazhe mjeranë, që shkuan 

atje me urdhër, por për armikun real të rrugës, Edvin Ramën. 

Si deputet i qarkut të Kukësit dhe si qytetar i këtij vendi, siguroj 

kryetarin kobndjellës socialist se rruga Durrës-Kukës është rruga e kombit, 

është vepra më e madhe infrastrukturore që është ndërtuar dhe do të 

ndërtohet në vend, korridori i madh i shqiptarëve me një rëndësi shumë të 

madhe për Shqipërinë, Kosovën dhe rajonin.
419

 
 

Të tillë konektorë janë përdorur në tekstin argumentues në shqip edhe për të vepruar 

përgjatë akseve horizontale dhe vertikale. Në akset e para lokutori me anë të këtyre 

konektorëve ndërlidh konteksin paraprijës të propozicioneve që këta konektorë sjellin. 

Përkatësisht, unë mendoj ndërlidh vizitën e djeshme me përgjigjen e dhënë dhe siguroj 

ndërlidh faktin që lokutori është deputet i qarkut të Kukësit dhe qytetar i këtij vendi me 

rrugën Durrës-Kukës si rruga e kombit. Në aksin vertikal konektorët në fjalë i 

kundërvihen konektorëve të tjerë të të njëjtit sistem konektorial.  

 Edhe në anglisht, përdorimi i konektorëve të këtij lloji motivohet nga arsyet e 

sipërpërmendura.
420

 Vërejmë shembullin (153) më poshtë, i cili është pjesë e fazës së 

ballafaqimit dhe të hapjes së një argumentimi në formë debati në lidhje me shtetësinë.  

                                                 
417

 Po aty. 
418

 Si shembuj në shqip mund të përmendim foljet mendoj, kërkoj, deklaroj, propozoj, siguroj, ftoj dhe 

besoj kurse në anglisht foljet support, think, believe, suspect, congratulate, thank, accept, note, ask dhe 

welcome. 
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(153) My Lords, I thank my noble friend Lord Maclennan of Rogart for 

introducing this important debate. I congratulate the noble Lord, Lord 

Bannside, on his maiden speech, and I look forward to that of the noble 

Lord, Lord Blair of Boughton.
421

 

 

Lokutori nëpërmjet këtyre konektorëve shpreh qëndrimin falënderues për folësin e parë 

dhe përgëzimet e tij për folësin e dytë në lidhje me fjalimin e tij të parë. Këto akte 

falënderimi dhe përgëzimi shprehen me anë të konektorëve tekstualë të përdorur këtu dhe 

duke kryer konektivitetin midis tekstit dhe kontekstit (në rastin tonë me fjalimet e 

parafolësve). 

 Në tekstin argumentues në fushën politike në shqip gjejmë gjithashtu përdorime të 

vetës së parë në numrin shumës, si për shembull falënderojmë dhe kërkojmë, të cilat kanë 

të njëjtën vlerë konektoriale me foljet në vetën e parë numri njëjës.  

 

(154) Në jemi të ndërgjegjshëm që teatrot e rretheve, prej shumë vitesh, nuk janë 

atraktivë. Kryetarët e bashkive të rretheve jo se nuk kanë pasur vëmendje 

ndaj artit dhe kulturës, por ndoshta problemet e mëdha që kanë pasur nuk i 

kanë lejuar të merren më shumë me to, prandaj në kërkojmë që teatrot e 

rretheve të mëdha të varen direkt nga Ministria e Kulturës dhe konkretisht 

teatri i Durrësit, Korçës, Shkodrës, Elbasanit, Vlorës, Fierit, Gjirokastrës 

dhe Beratit.
422

 

 

Përdorime të tilla motivohen me faktin se lokutori po kryen një akt ligjërimor dhe po 

shpreh njëkohësisht qëndrimin e tij dhe atë të të tjerëve. Kjo ndoshta nuk përbën ndonjë 

veçanti të madhe apo domethënëse, por tërheq disi vëmendjen kur raste të tilla të 

përdorimit të këtyre konektorëve nuk hasen, ose më mirë nuk u hasen, në anglisht. 

 Një lloj i fundit i hiponimeve konektoriale me metafunksion ndërvetjak janë 

ndajfoljet komentuese. Në tekstet anglisht përdorimi i tyre
423

 ishte i larmishëm dhe më i 

shpeshtë se në tekstet shqip. Në shqip përdorimi i tyre ishte i përqendruar tek qëndrimi i 

sigurisë dhe natyrshmërisë ndaj propozicioneve nga ana e lokutorit, siç ilustrohet me anë 

të shembullit (155) më poshtë.  

 

(155) Kompromisi është dhënë maksimalisht, duke ju dhënë shumicën për të bërë 

këtë transparencë. Por vendimi i opozitës për të mos hyrë në komisionin 

parlamentar u jep të kuptojnë të gjithë qytetarëve shqiptarë, sigurisht, edhe 

neve këtu në Parlament, se interesi i vërtetë i PS-së nuk janë standardet e 

zgjedhjeve dhe përmirësimi i tyre, përfshi edhe modalitetet dhe procedurat e 

tjera për disponimin e materialeve zgjedhore.
424
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Ky konektor përveç se mundëson konektivitetin e qëndrimit të folësit (bindjen për 

vlefshmërinë e pohimit) me ato të të tjerëve, por edhe me vetë kontekstin, vepron edhe në 

akset vertikale dhe horizontale duke ndikuar në to, por edhe duke u ndikuar prej tyre. 

Përdorimet e pakta të këtij lloji konektori të bëjnë të mendosh se argumentimi në shqip 

zgjedh mjete të tjera për të realizuar metafunksionin ndërvetjak, sidomos në qëndrimin 

ndaj propozicionit të dhënë nga lokutori. 

 Në anglisht shpërndarja dhe përdorimi i tyre ishte përafërsisht katër herë më i 

madh. Konektorë të tillë si certainly, clearly, obviously, probably, ultimately, 

undoubtedly, unfortunately, unlikely apo shamefully janë përdorur për të shprehur 

qëndrimin përkatës të lokutorit ndaj propozicioneve të veçanta. Një përfundim paraprak 

bazuar në analizat dhe të dhënat e lëvruara nga tekstet argumentues në anglisht është se 

metafunksioni ndërvetjak realizohet kënaqshëm me anë të këtyre konektorëve, sigurisht,  

si alternativë e mjeteve apo ndërtimeve të tjera gjuhësore. Një shembull i hasur është 

përdorimi i konektorit shamefully në vend të fjalisë It is a shame that në shembullin 

(156). 

 

(156) Hundreds of cases of rape and other forms of sexual violence have been 

reported in the camps during the past year, with organisations working on 

the ground believing that these are really only a fraction of the true number 

of women and girls who have experienced violence. Shamefully, it remains 

all too clear that in any conflict area it continues to be the unspoken but 

accepted view that the right to rape women and children is part of a 

“reward” for successful armies.
425

 

 

Përdorimet e konektorëve me metafunksione të ndryshme janë gjithashtu të lidhura 

ngushtë me marrëdhëniet konektoriale që ata ndërtojnë në tekst. Kështu, ata mund të 

kryejnë konektivitet të jashtëm ose midis fjalive në periudhë ose konektivitet të 

brendshëm ose midis pjesëve të tekstit, por gjithashtu edhe ata konektorë, të cilët 

përcjellin mesazhe shtesë për propozicionin e tekstit. Siç u përmend edhe në diskutimin 

teorik në pjesën I.1.1, këta konektorë mund t’i klasifikojmë si semantikë (të parët) dhe 

pragmatikë (të dytët).  

Për të analizuar përdorimin e këtyre dy llojeve konektorësh në secilën gjuhë marrim 

në shqyrtim shembujt (157) dhe (158) më poshtë, të cilët janë shkëputur nga fazat e 

konkluzioneve në argumentimet përkatëse. Në shembullin (157) kemi konektorët 

semantikë por, ku, se, pra, dhe, në rast se dhe por, të cilët ndërtojnë marrëdhënie të 

jashtme midis fjalive që paraprijnë dhe atyre që i ndjekin. Ndërsa në shembullin (158) 

kemi konektorët semantikë if, or, but, as dhe who, të cilët ndërtojnë marrëdhënie të 

jashtme të ngjashme me ato të konektorëve semantikë në shqip. Përkatësisht, kemi 

marrëdhënie kushtore, veçuese, kundërshtuese dhe krahasore. 
  

(157) Unë e kuptoj gjendjen në të cilën ju ndodheni, por është detyra ime që t’ju 

ftoj të mos shkoni më tej në atë rrugë pa krye ku keni hyrë. Ndoshta fakti që 

ti je krenar për këtë kryetar nuk më habit, se ti ke qenë krenar për çdo lloj 

kryetari. Kjo është një gjë e njohur për të gjithë anëtarët e KPD-ve 
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socialiste. Megjithatë, edhe një herë tjetër ju ftoj të pranoni atë që pranuat 

ditën e premte: të pranoni atë që kërkuat, pra që kryetari të ketë 3 vota, dhe 

gjithçka është e zgjidhur. Në rast se vazhdoni me mentalitetin e vitit 1990 se 

partia është mbi të gjitha, se Parlamenti është mbi të gjitha, nuk ka rëndësi 

KQZ-ja, nuk kanë rëndësi gjykatat, nuk kanë rëndësi as kodet që keni bërë 

ju (Kodin nuk e kam votuar unë, por e keni votuar ju), nuk ka rëndësi as 

Kushtetuta, kjo është rruga juaj. Për fatin tuaj përgjigjeni vetë.
426

 

 

(158) Secondly, as has been mentioned by the noble Lord, Lord Ryder-I shall put 

it more generically-the Browne report, if implemented as it stands and 

placed in the context of the cap, could be seriously destructive. Simply, it is 

likely to cause top scholars not to want to come to this country or not to stay 

in the country. It will deter the overseas students that we need from coming 

to the country. The combination of these two policies looks to be lethal. I 

am a great admirer of the Minister, who is an esteemed colleague of mine at 

the LSE, but I do not see how he can accept the policy of a cap on migration 

as it currently stands and as it seems to be planned for the future.
427

 

 

Konektorët semantikë si në shqip edhe në anglisht kanë një shpërndarje të drejtë në tekst 

dhe kontribuojnë në lidhjet logjike të fjalive. Megjithëse, në dendësinë përdoruese 

konektorët semantikë në anglisht janë gati dy herë më shumë se ata në shqip. Kjo vjen për 

faktin se realizohen më shumë lidhje logjiko-semantike në tekst midis fjalive nëpërmjet 

konektorëve semantikë. Shembuj shtesë do të vinin në ndihmë të kësaj dendurie 

përdoruese, mirëpo është e pamundur të përfshish këtu ilustrime të mëtejshme dhe të 

tepërta.  

 Për sa i përket konektorëve pragmatikë, ata janë gjithashtu të larmishëm në të dyja 

gjuhët. Në shqip ka një prirje të lehtë për të përdorur konektorë të tipit pjesëza (si madje) 

dhe në anglisht një prirje për të përdorur me shumë konektorë pragmatikë të tipit 

ndajfolje komentuese (si shamefully). Gjithashtu, në këtë grup konektorësh foljet 

performative përdoren, siç edhe u theksua më sipër, për të shprehur akte ligjërimore. 

Ndoshta nuk ka asnjë dallim domethënës për sa i përket këtyre konektorëve të fundit.  

Së fundmi, ndajfoljet lidhëze në anglisht janë më të përdorura se në shqip. Kjo për 

shkak të një mënyre strukturimi tekstual më të prirë drejt lidhjeve midis segmenteve të 

tekstit dhe udhëheqjes drejt një interpretimi të saktë të këtyre pjesëve. Për shembull, në të 

dyja llojet e argumentimeve gjejmë konektorë pragmatikë renditës, të cilët sjellin 

renditjen e premisave, nënpremisave, argumentimeve dhe nënargumentimeve në tekst. 

Shembuj të hasur ishin së pari, së dyti dhe së fundi në shqip dhe first, secondly, thirdly 

apo finally në anglisht. Dy përqasje të tjera të ngjashme u vërejtën në organizimin 

tekstual me marrëdhënie rrjedhimore (prandaj, kështu dhe pra në shqip dhe thus, 

therefore dhe so në anglisht) dhe lejuese (gjithsesi, megjithatë dhe sidoqoftë në shqip dhe 

however dhe anyhow në anglisht), të cilat janë më se tipike në strukturimin e 

argumentimit në përgjithësi. Por, në tekstin argumentues në anglisht përdorime 

pragmatike të konektorëve tekstualë të llojit ndajfolje lidhëze ishin më të larmishme se tre 
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llojet e përmendura më sipër. Në këto përdorime dominonin konektivitetet e llojit 

zgjerues me konektorët furthermore apo also, kushtor me konektorin otherwise apo 

përmbyllës me konektorin to conclude. Shembulli i mëposhtëm ilustron një përdorim të 

konektorit otherwise që mundëson ndërlidhjet tekstuale midis periudhave në tekst dhe 

interpretimin e këtyre segmenteve në përgjithësi. 

 

(159) Through a network of 20 projects in the city and the county, some 2,000 

people receive regular donations of high-quality food which would 

otherwise be thrown away.
428

 

 

Një aspekt i lidhur ngushtë me konektorët semantikë dhe atë pragmatikë janë vlerat 

anaforike dhe deiktike të tyre. Në shtjellimet teorike të pjesës së parë, nënvizuam faktin 

se konektorët semantikë përputhen me konektorët anaforikë dhe konektorët pragmatikë 

me ata deiktikë. Megjithatë këtu nevojitet një sqarim. Meqenëse konektorët semantikë 

ndërtojnë lidhje të jashtme, pra midis fjalive dhe ndihmojnë në interpretimin e fjalisë 

vijuese dhe meqenëse të dy janë elemente brendagjuhësorë në universin e bisedës, mund 

të quhen konektorë anaforikë. Ky kusht do të zhvendoste konektorët e tipit ndajfolje 

lidhëze nga konektorë deiktikë (pragmatikë) në konektorë anaforikë. Diskutimet e 

konektorëve semantikë dhe konektorëve të tipit lidhëza do të shërbenin gjithashtu për 

konektorët tekstualë anaforikë. Kështu, që nuk po zgjatemi se tepërmi. 

         Konektorët gjithashtu shfaqin funksione në ekspansionin dhe projeksionin e 

propozicioneve, qofshin këto premisa apo përfundime. Nuk dallohen ndryshime të mëdha 

në mënyrën sesi këta konektorë kryejnë ekspansionin dhe projeksionin në tekstet 

përkatëse. Në shqip dhe në anglisht konektorët përdoren për të kryer ekspansionin brenda 

periudhës si dhe midis periudhave në tekst, ndonëse kjo e fundit duket të jete disi më e 

përdorur në anglisht. Kjo përputhet disi edhe me faktin që konektorët në anglisht kryejnë 

projeksionin e mendimeve më shpesh se në shqip. E përbashkëta e këtyre aspekteve është 

se konektorët përdoren jashtë fjalisë dhe midis periudhave (pra, konektorë, të cilët 

veprojnë në planin transfrazor) për të kryer konektivitetin e tekstit.  

Shembulli (160) në vijim ilustron përdorimin e konektorëve midis periudhave në 

tekst.  

 

(160) Apart from our international role to promote the whole issue-I am sure other 

noble Lords will mention the importance of that-we surely have a duty to set 

a firm example here in the UK of what can be achieved. Yet there remains 

far too much domestic and other violence in the UK. The internet’s 

existence may mean that the amount could be increasing. Your Lordships 

will recall recent court cases-they have been referred to already-of organised 

gangs of young men grooming very young women via the internet and I will 

not go further into that. However, the Government are certainly to be 

congratulated on having published two months ago their strategic vision, 

Call to end violence against women and girls. We all look forward to 

hearing their strategy and priorities for achieving this, due out I believe in 
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March. I hope the Minister will be able to give us some hints about how this 

is all developing.
429

 
 

Konektorët surely, yet, however, certainly kryejnë ekspansionin e periudhave të 

mëparshme, kurse konektori I hope kryen projeksion e mendimit në tekst.  

 Dallimet midis përdorimeve të konektorëve në ekspansionin e argumenteve 

përgjatë dimensioneve parataktike dhe hipotaktike do diskutohen në vijim. Në shqip 

konektorët në dimensionin parataktik shtjellues përdoren për të sqaruar më tej 

propozicionin e mëparshëm, siç vërehet në shembullin (161), në të cilin konektori 

domethënë, mundëson konektivitetin midis frazave rrethuese me synim shpjegimin e 

situatës, pra sistemin anglosakson, por që shpjegon më tej pikëpamjen e lokutorit se shteti 

ka braktisur teatrin. Në anglisht përdorime të tilla nuk hasen. 

 

(161) Përpjekja e parë u bë me ligjin “Për teatrin”, i cili implementoi një sistem 

krejt të ndryshëm nga ai që ishte, pikërisht sistemin anglosakson. 

Domethënë, teatrot kthehen në qendra që mbështeten nga fondacionet dhe jo 

nga shteti.
430

 

 

Përdorimi i konektorëve në dimensionin parataktik në zgjerimin e përmbajtjes 

argumentuese në tekstet shqip dhe anglisht është shumë i ngjashëm. Këtu mund të 

përjashtojmë çështje të dendësisë së tyre në vlera konkrete. Por, gjithsesi, mund të 

theksojmë faktin se ka një përdorim të dendur të këtyre lloj konektorësh në të dyja gjuhët 

në lidhje me zgjerimin e përmbajtjes propozicionale në argumente, veçanërisht me 

konektorët dhe, edhe, por apo ose në shqip dhe and, but dhe or në anglisht. Shembujt 

(162) dhe (163) ilustrojnë përdorimet e këtyre konektorëve. 

 

(162) Besoj se shqiptarët nuk janë naivë dhe të mos kuptojnë se kur Qeveria flet 

gjatë dhe pa pushim në prezantimin e  buxhetit 2009, nuk e bënë këtë për të 

prezantuar sukseset, sepse ato flasin vetë, por për të fshehur dështimet e saj. 

Natyrshëm, viti 2009 ka 600 milionë dollarë më pak në buxhet se të 

ardhurat, pa folur për keqpërdorimin elektoral të tij.
431

 

 

(163) The coalition paints a picture of Labour progressively losing control of 

immigration, but I would say that the opposite is the case. Labour 

floundered at the beginning of its period of tenure, but developed a 

progressively more sophisticated system as time moved on.
432

 

 

Në shembullin (162) përfundimi implicit se shqiptarët e kuptojnë se qeveria ka 

dështuar me buxhetin mbështetet nga argumentet se shqiptarët nuk janë naivë dhe qeveria 

me prezantimin e vazhdueshëm të buxhetit fsheh dështimin e tij. Në premisën e parë sillet 

një propozicion shtesë i nënkuptuar (se shqiptarët e kuptojnë) nëpërmjet konektorit dhe 
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përgjatë dimensionit parataktik zgjerues dhe në premisën e dytë (prezantimi i buxhetit 

nuk bëhet për të prezantuar sukseset) i kundërvihet propozicionit “ekstra” për të fshehur 

dështimet e saj, i cili vjen nga konektori por. Në shembullin (163) pikëpamja apo 

përfundimi se laburistët nuk e kanë humbur kontrollin e imigracionit, mbështetet nga 

argumenti se situata është e kundërt me atë që pretendon koalicioni dhe nga argumenti i 

dytë se laburistët kanë zhvilluar me kohën një sistem më të sofistikuar. Të dyja 

argumentet vijnë si kundërvënie e propozicioneve paraprijëse të tyre dhe si propozicione 

që bëjnë zgjerimin e këtyre fjalive. Të dy konektorët but në këtë argumentim shtrijnë më 

tej fjalitë që ndjekin në periudhë. 

Pak a shumë gjetëm të njëjta përdorime për dimensionin parataktik shtues si në 

shqip edhe në anglisht. Në to spikat përdorimi i konektorëve me synim përmbylljen e 

argumentimit duke sjellë përfundimin e kërkuar apo pikëpamjen e dëshiruar. Në shqip 

ishin kryesisht pra dhe ndaj kurse në anglisht përgjithësisht so, të cilat në ilustrimet e 

mëposhtme kryejnë ekspansionin në tekst.  

 

(164) Për fat të mirë, në kemi mbajtur qëndrimet e duhura. Kanë qenë qëndrime të 

moderuara, të cilat kanë ftuar për bashkëpunim. Madje, propozimi i 

Kryeministrit, qysh para 7-8 muajsh, ishte që opozita të marrë edhe 

shumicën. Jemi të qetë, se i kemi kryer detyrat tona si përfaqësues të 

popullit në këtë Parlament, ndaj mund të vazhdojmë punën.
433

 

  

(165) I will judge the report, and I hope the Government will judge the report, on 

how early are the interventions it recommends and how rigorous the 

methodology used to select the interventions to fund. I hope the 

Government have put aside public money to invest in early intervention, 

since it will be a very good investment, but, of course, we must be sure that 

public money is being spent on the right things, so we must look very 

carefully at the report.
434

 

 

Ekspansionin në trajtimin teorik të tij në pjesën e parë të punimit e kemi parë 

kryesisht në planin lokal të tekstit ose në planin ndërfrazor. Po kështu edhe konektorët 

tekstualë që ose vepronin në të ose e mundësonin atë. Në këto dy shembuj ai shfaqet si 

një dimension jo  i frazës, por i tekstit, dhe më konkretisht i gjithë procesit të 

argumentimit. Natyrisht, ekspansioni në dimensionin tekstual është kërkuar nga 

argumentuesit dhe nëpërmjet konektorëve ndaj dhe so.  

 Në dimensionin hipotaktik shtjellues në shqip përdorimet më të shpeshta ishin ato 

të konektorëve që ose i cila (e cila) dhe në anglisht who apo which. Janë përdorur 

kryesisht për të ndërtuar lidhje hipotaktike midis fjalive, periudhave në funksion të 

funksionimit të tekstit në përgjithësi. Synimi i argumentuesit në përdorimin e tyre është 

ekspansioni shtjellues i propozicioneve më tepër nga ana gramatikore dhe këta konektorë 

shfaqen me pak interes në këndvështrimin e organizimit të tekstit argumentues. Për këtë 

arsye, gjykojmë të mos ndalemi më tepër në shtjellimin e tyre në prizmin e përqasjes dhe 

ilustrimeve me shembuj konkretë. 
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 Konektorët tekstualë hipotaktikë zgjerues në tekstin argumentues në fushën politike 

në shqip gjejnë një përdorim disi specifik
435

.  Dhe për këtë arsye duam të ndalemi pak më 

gjatë këtu. Vërejmë shembujt (166) dhe (167) në vijim, në të cilët spikat përdorimi i 

konektorëve ndërsa dhe while. Van Emereni, Houtloseri dhe Henkemansi
436

 pohojnë se 

në rastet kur while (ndërsa) përdoret për të sjellë një argument, i cili vijon një argument 

tjetër, atëherë ka gjasa që të kemi të bëjmë me një argumentim bashkërenditës. Me anë të 

kësaj fjale, vijojnë studiuesit, shprehet  

 

“... një kontrast midis parashikimeve, supozimeve apo konstatimeve për një 

kritikë të mundshme dhe situatës së përgjithshme siç paraqitet, sipas 

protagonistit. Për këtë arsye, përdorimi i while mund të jetë një e dhënë që 

folësi po përpiqet të hedhë poshtë një kundërshtim të mundshëm për një nga 

argumentet e tij.”
437

  

 

Në shembullin (166) argumentuesi mbështet pikëpamjen e tij se projektligji për 

artin dhe kulturën nuk është i drejtë apo i saktë. Këtë pikëpamje e mbron me premisën se 

arti dhe kultura janë dukuri të ndryshme. Më pas vijon me nënpremisën bashkërenditëse 

se kultura është vazhdimisht në ndryshim, ndërsa arti mbetet. Pjesa e dytë e nënpremisës, 

arti është ai që mbetet, është një propozicion, i cili shtrin rrjedhën logjike (me anë të 

ekspansionit) të pjesës së parë të nënpremisës, Kultura është një gjë sociale, e cila është 

vazhdimisht në ndryshim, e cila është e domosdoshme për “të mbajtur në këmbë” 

strukturën logjike dhe arsyetuese të argumentimit në tërësi. Ndonëse në pamje të parë, 

pjesa e dytë e nënpremisës duket se bën një përqasje të përmbajtjes propozicionale të 

pjesës së parë, ajo është një kundërvënie apo kundërshtim i saj. Prandaj edhe 

argumentuesi pretendon se projektligji është i gabuar, pikërisht, sepse kundërvë këto dy 

propozicione. Ky konektivitet logjik në këtë argumentim është bërë i mundur vetëm nga 

përdorimi i konektorit ndërsa
438

.  

 

(166) Ky projektligj ka një handikap shumë të madh. ... Thuhet: “ligj për artin dhe 

kulturën”. Të thuash “ligj për artin dhe kulturën”, do të thotë që të mos 

kuptosh asgjë as nga arti dhe as nga kultura. Janë dy fenomene të ndryshme 

edhe pse bashkohen në një pikë me njëri-tjetrin. Kultura është një gjë 

sociale, e cila është vazhdimisht në ndryshim, ndërsa arti është ai që mbetet. 

Pra, ta konsiderosh artin si vazhdimësi të kulturës dhe të jetës sociale, do të 

thotë të mbetesh në socrealizëm.
439
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 Në tekstet shqip kishte një përdorim gati tri herë më shumë se në anglisht për këto lloj konektorësh 

(ndërsa dhe kurse në shqip dhe while në anglisht).  
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Përdorime tepër të ngjashme të konektorit ndërsa kemi edhe në shembujt (167) dhe 

(168). Në shembullin e parë argumentuesi del me konkluzionin se bordi i kullimit e ka të 

pamundur të ndërhyjë në kanalet e ujërave të larta. Ai i paraprin kritikave të mundshme 

për mospërcaktimin e qartë të detyrave ose funksioneve ndërmjet dy pushteteve si dhe 

njeh faktin se bordi është përgjegjës për kryerjen e punimeve në këto kanale duke 

mbështetur antagonistin (në kontekstin tonë, bashkinë). Kjo mbështetje nuk është në 

favor të antagonistit, por në favor të tij, i cili i paraprin kritikave apo “justifikon” bordin 

për pamundësinë e ndërhyrjes në kanale. Pra, kemi një bashkërenditje dhe ndërvarje të 

argumenteve, të cilët plotësojnë njëri-tjetrin në kuptimin që as njeri as tjetri nuk do t’i 

shërbenin argumentimit të vetëm, por në të njëjtën kohë kemi një ekspansion të 

argumentit të parë në shtrirjen e përmbajtjes së periudhës. Kjo është patjetër me natyrë 

kundërshtuese dhe jo krahasuese. Sërish është përdorimi i konektorit ndërsa, i cili luan 

një rol të rëndësishëm këtu.  

 

(167) Ditët e fundit kemi dëgjuar mjaft debate që  janë zhvilluar ndërmjet 

strukturave të pushtetit qendror dhe të pushtetit vendor. Shpesh të krijohet 

përshtypja se ka një mospërcaktim të qartë të detyrave ose funksioneve 

ndërmjet këtyre dy pushteteve. Për këtë unë përsëri do të përmendja 

diskutimet e zhvilluara në qarkun e Durrësit, ku bashkia thotë se kanalet  e 

ujërave të larta janë përgjegjësi e bordit të kullimit, ndërsa vetë bordi i 

kullimit me të drejtë thotë se e ka të pamundur  ndërhyrjen në këto kanale, 

pasi një pjesë e rrugëkalimeve është e bllokuar, sidomos rrugëkalimet në 

zonat ku është bërë bllokimi i tyre dhe si pasojë ka edhe përmbytje. Pra, 

është e pamundur të ndërhyhet, si pasojë e ndërtimeve në brigjet e këtyre 

kanaleve ose dhe mbi to, ndërtime të cilat rezultojnë në një numër jo të 

vogël të rasteve të jenë dhe me leje të dhëna nga ana e pushtetit vendor.
440

  

 

Në shembullin (168) përsëri ndërsa kryen ekspansionin e fjalisë Kryeministri nuk 

ndien asnjë përgjegjësi për shifrat që shet në publik përgjatë dimensionit hipotaktik 

zgjerues me synim shtrirjen e përmbajtjes të kësaj fjalie. Këtu nuk duam të përsërisim 

sërish ato çështje që i përmendëm në dy shembujt e mësipërm, por dëshirojmë të vëmë në 

dukje faktin se edhe pse kemi një premise bashkërenditëse, dy pjesët e saj
441

 janë në 

raporte hipotaktike dhe jo parataktike. Kjo do të thotë se pjesa e parë është pjesa kryesore 

dhe konektori ndërsa është përdorur për ta plotësuar më tej atë duke mundësuar 

ekspansionin e saj. Po të ishte se ndërsa do të ndërtonte raporte parataktike (apo 

bashkërenditëse, siç quhet në gramatikën tradicionale) midis dy pjesëve, atëherë jo vetëm 

pjesa e parë do të shërbente si premisë për konkluzionin e argumentuesit se shqiptarët 

nuk dinë sa është borxhi publik i vendit, por edhe pjesa e dytë. Në fakt pjesa e dytë 

mbështet pjesën e parë të premisës dhe jo konkluzionin. Kuptohet se edhe konektori 

ndërsa
442

 është përdorur me këtë qëllim. 
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(168)  ... asnjë shqiptar nuk e di sa është borxhi publik i vendit. Kryeministri nuk 

ndien asnjë përgjegjësi për shifrat që shet në publik, ndërsa ministrat vetëm 

lodhen për të justifikuar publikisht papërgjegjshmërinë e tij, duke u bërë 

edhe vetë të papërgjegjshëm ndaj mandatit qeverisës.
443

 

 

Shembulli (169) ilustron përdorimin e while në anglisht. Në tekstet argumentues që 

u shfrytëzuan për këto analiza përdorimi i këtij konektori ishte shumë i pakët (tre herë). 

Kjo në një farë mënyre tregon se ekspansioni i argumentimeve bashkërenditëse, në të 

cilat ai përdoret, e shtrin përmbajtjen e frazës në tekst me mjete të tjera. Sidoqoftë, në 

këtë shembull while është përdorur në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtat qëllime nga 

argumentuesi si në shembujt e mësipërm. 

 

(169) The IFS has published research that shows that migrant workers from 

eastern Europe are net contributors to UK public finances, while native 

Britons are sadly a net drain. That must make us think about the likelihood 

of workers from outside the EU contributing even more.
444

 

 

 Konektorët në dimensionin hipotaktik shtues përbëjnë ndoshta kategorinë më të 

larmishme në këtë lloj teksti argumentues. Por edhe pse, konektorët në tekstet anglisht 

përdoren me një densitet më të lartë sesa në shqip, ata në të dyja llojet e teksteve kryejnë 

ekspansionin e tekstit duke shtuar elemente propozicionalë të përmbajtjes semantike dhe 

ndërtojnë marrëdhënie hipotaktike tipike të tekstit argumentues në fushën politike. Ndër 

ta, mund të përmendim konektivitetin me natyrë shkaku, kushti, mënyre apo kohore dhe 

vendore
445

 midis pjesëve të tekstit. Në shembujt vijues gjejmë një ndërthurje dhe 

ndërvarje midis konektorëve në tekstin shqip.  

 

(170) Unë nuk do të doja që edhe kjo të merrej toptan, si një nga retorikat boshe të 

opozitës, sepse pavarësisht nga ku vjen dhe kush e thotë, meriton një 

inspektim dhe vëmendje të veçantë dhe unë do të angazhohesha që ta 

shqyrtoja këtë rast.  Nëse ka një grimë të vërtete në këtë deklaratë, pa 

dyshim që ministri i Arsimit dhe gjithë ministria me strukturat përkatëse do 

                                                                                                                                                  
gjendjen e shprehur në fjalinë tjetër”. Në këndvështrimin e gjuhësisë së tekstit këto përkufizime mund të 

interpretohen si vijon: në to theksohet fakti se kjo lidhëz përdoret për të krijuar marrëdhënie 

bashkërenditëse në periudhë. Në shembujt (166) – (168) periudhat në të cilat është përdorur ndërsa, janë 

pjesë e argumentime në tërësinë e tyre dhe jo të pavarura. Gjithashtu vërejmë se ndërsa funksionon në 

planin global të teksteve dhe jo në atë lokal. Çka do të thotë se ndërsa nuk është lidhëz, por konektor. Ky 

konektor, megjithëse klasifikohet si lidhëz bashkërenditëse në shqip, mund të konsiderohet si konektor 

kontekstual në gjuhësinë e tekstit,  i cili vepron në dimensionin hipotaktik zgjerues. Të tria fjalitë e dyta në 

periudhat ku përdorej ndërsa në këto tekste janë të varura nga fjalitë e para. Janë vetë tekstet, të cilët nuk 

lejojnë bashkërenditje të këtyre fjalive. Për të provuar këtë mund të ndërkëmbejmë vendet e secilës prej 

tyre. 
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të marrin masa. Nëse nuk del e vërtetë, do të jetë një nga deklaratat e 

zakonshme me të cilat në jemi mësuar të na vijnë nga kolegët e opozitës.
446

 

 

 Në shembullin (170) kemi konektorët sepse dhe nëse, të cilët bashkërendojnë 

elementet e argumentimit në përgjithësi dhe veçanërisht mbështesin pikëpamjen e 

lokutorit që deklarata të merret e mirëqenë dhe pa u analizuar në thellësi. Konektori sepse 

sjell premisën kryesore të kësaj pikëpamjeje, pra që ky rast kërkon vëmendje, prandaj dhe 

nuk mund të merret ashtu siç është dhe konektorët nëse sjellin nënpremisa në lidhje me 

vlefshmërinë e përmbajtjes së deklaratës dhe i japin argumentimit ngjyrime “kushti” për 

vërtetësinë e saj dhe marrjes së masave ndaj saj. Në shembulli (170) kemi përdorimet e 

konektorëve siç dhe sepse, të cilët lokutori i përdor për të mbështetur pikëpamjen e tij se 

ekonomia jonë ka nevojë për financime nga jashtë. Konektori siç përjashton si të 

papërshtatshëm veprimin e marrjes së borxhit (pra sjell një premisë argumentuese për 

antagonistin), kurse konektori sepse sjell shpjegimin e pasojave të marrjes borxh (sërish, 

një nënpremisë, e cila mbështet argumentimin në fjalë dhe kundërshton veprimin e 

antagonistit). Ky argumentim me strukturë nënrenditëse është organizuar në sajë të 

përdorimit të konektorëve dhe synimeve që lokutori përcjell nëpërmjet përmbajtjeve 

propozicionale në tekst dhe konektivitetit të realizuar përgjatë tij. Mund të merret një 

pamje më e qartë e përdorimit të këtyre konektorëve po të shqyrtojmë faktin se shembujt 

(170) dhe (171) përbëjnë pjesë të replikave parlamentare në vijim të njëra-tjetrës dhe 

shfaqen tërësisht dialogjike për nga natyra. 

 

(171) Ekonomia ka nevojë për financime të huaja, por jo për borxhe në euro me 

interesa 12-15% siç vepruat ju në vitin 2008, kosto e rëndë që ekonomia 

jonë po e paguan me rritjen e interesave të borxhit duke filluar që nga viti 

2009, sepse ishte afatshkurtër.
447

 

 

Edhe në anglisht, siç u tha, spikat përdorimi i shpeshtë i konektorëve hipotaktikë 

shtues në këtë lloj teksti. Ata kryejnë ekspansionin e argumenteve dhe mundësojnë 

konektivitetin logjik midis pjesëve të tekstit argumentues. Për shembull, në ilustrimin e 

sjellë në vijim, konektori when kryen ekspansionin e pikëpamjes së lokutorit që veprimi i 

vajtjes së sekretarit të shtetit në gjykatë për të marrë masa ndaj individëve të veçantë 

është i nxituar, sepse nuk është ajo çka argumentuesi kishte rënë dakord me palën tjetër. 

Ky argument gjithashtu mbështetet nga konektori if (dhe përmbajtja që ai sjell) në vijim 

dhe konektori as mbështet më tej pikëpamjen e lokutorit duke sjellë pretendimet e 

lokutorëve të tjerë në debat. 

 

(172) I am slightly concerned that the Secretary of State can go to the court to ask 

for measures to be imposed on an individual, without that individual being 

aware of the measures. When we discussed overnight residence, it was clear 

that people had to live in an agreed place. However, if people have to stay in 

a particular agreed place, but they do not know that the measures have been 

applied, how do they deal with that? As we know, the courts have a great 

role to play. As my right hon. Friend the Member for Salford and Eccles 
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said, control orders are perhaps the most scrutinized provision to have been 

legislated for.
448

 
 

 Ekspansioni në planin transfrazor realizohet edhe nëpërmjet hiponimeve të tjera 

konektoriale. Ato përfshijnë ndajfoljet lidhëze, pjesëzat, pasthirrmat dhe njësi të tjera 

lokucionale, të cilat realizojnë konektivitetin tekstual ndërmjet periudhave dhe jo brenda 

tyre. Në tekstet shqip vërehet përdorimi i shpeshtë dhe dominues i konektorëve pra, 

prandaj dhe kështu, me synim përmbylljen e argumentimit duke sjellë përfundimin apo 

shfaqjen e tipareve rrjedhimore në ndërlidhjen logjike tekstuale. Në shembullin (173) 

kemi një përdorim të konektorëve nga ana tjetër, gjithsesi, dhe madje, të cilët ndihmojnë 

në sjelljen e premisave dhe nënpremisave në shërbim të mbrojtjes së pikëpamjes se 

përmbytje nuk ka vetëm në Shqipëri, e cila sillet nga konektori pra
449

.  

 

(173) Nga ana tjetër, edhe në tokat bujqësore kemi përmbytje të cilat nuk kanë 

qenë në përmasat e përmbytjeve të ndodhura në vitin 2005 ose raste të tjera 

të ngjashme, por përsëri kemi pasur përmbytje. Gjithsesi, duhet theksuar se 

vitet e fundit jo vetëm vendi ynë, por dhe shumë vende të tjera kanë pasur 

përmbytje, si për shembull Greqia, e cila aktualisht ka përjetuar të njëjtat 

probleme, madje probleme të cilat kanë rezultuar dhe me humbje jetë 

njerëzish. Para disa kohësh kishim përmbytje në Stamboll, përmbytje në 

Itali, Francë, Gjermani dhe në shumë vende të tjera të botës. Pra, përmbytja 

nuk është fenomen që ndodh vetëm në Shqipëri.
450

  

 

Në tekstin argumentuese në anglisht, ka një shpërndarje më të drejtë të hiponimeve 

konektoriale të sipërpërmendura, kryesisht me ndajfoljet lidhëze. Ndër to mund të 

përmendim përdorimet e konektorëve që sjellin renditjen e argumenteve si për shembull, 

first, secondly, thirdly apo finally; të konektorëve,  të cilët ndërtojnë marrëdhënie lejore 

midis pjesëve të tekstit si për shembull however apo anyway.  

 Konektorët në të dyja tekstet gjithashtu shfaqin projeksionin e ideve me anë të 

foljeve performative me tipare konjitive si për shembull mendoj dhe besoj në shqip dhe 

think dhe believe në anglisht. Gjithashtu edhe ndajfoljet komentuese kanë një përdorim të 

gjerë, sidomos në anglisht, ku lokutori argumentues shpreh qëndrimin e tij ndaj 

propozicionit dhe si rrjedhojë kryhen konektivitetin tekstual me anë të tyre, por edhe me 

synimin që të shënojë tipare ligjërimore-funksionale në konektivitetin tekstual. Shembuj 

tipik të përdorimit të këtyre lloj konektorësh janë certainly, perhaps apo clearly, të cilat 

                                                 
448

 Marrë nga Terrorism Prevention and Investigation Measure Bill. 7th Sitting. 30.06.2011. 

(http://services.parliament.uk/bills/2010-

11/terrorismpreventionandinvestigationmeasures/committees/houseofcommonspublicbillcommitteeontheter

rorismpreventionandinvestigationmeasuresbill201011.html) 
449

 Të katër konektorët e përdorur në këtë argumentim, shtrijnë ekspansionin e njësive që paraprijnë në 

tekst. Kështu, nga ana tjetër kryen shtrirjen propozicionale të kontekstit paraprijës, pra, që është e 

pamundur për bordin e kullimit të ndërhyjë në kanalet e ujërave të larta. (Ky shembull është vijimi i 

shembullit (167)). Funksioni tjetër i këtij konektori është të realizojë konektivitetin tekstual midis dy 

paragrafëve. Gjithsesi dhe madje janë përdorur për të arritur tek konektiviteti logjik në tekst jo vetëm për 

pjesët e tyre paraprijëse, por edhe për të strukturuar argumentimin drejt përfundimit, i cili është bërë i qartë 

me praninë e konektorit pra në fund të tekstit. 
450

 Marrë nga Seancë Plenare 12.11.2009 (http://www.parlament.al/web/Sesioni_i_pare_10313_1.php) 



123 

 

janë përdorur së bashku në shembullin (174) për të mundësuar konektivitetin midis 

argumenteve në tekst me anë të projeksionit të pjesëve të veçanta që sjellin në këtë tekst. 

 

(174) I particularly welcome an explanation of any differences in the Bill’s 

language or intent. Certainly, the subsections mentioned by my right hon. 

Friend the Member for Wythenshawe and Sale East are directly taken—

word for word—from section 3(5) and (7) of the 2005 Act. Perhaps that is 

an acknowledgment by the Minister that the drafting was sound, despite the 

scrutiny of, and litigation over, some of the provisions that have since been 

made. We also want the Minister to take us through the reasons for 

requiring the prior permission of the court, and the circumstances in which 

it is appropriate to make ex parte applications, which are heard in the 

absence of someone subject to such an application. Clearly, there is 

provision for ex parte applications to be heard fully … .
451

 

 

Një çështje e fundit për përqasjen e konektorëve është ajo e organizimit strukturor 

të argumentimit në lidhje me përdorimin e konektorëve tekstualë në të. Në këtë pjesë do 

të bëjmë një përqasje të konektorëve dhe kontributit të tyre në organizimin e strukturimit 

të përbërë të tekstit.  

Synimi i argumentuesit në përdorimin e argumentimit shumëfish është që të sjellë 

argumente alternativë në mënyrë që të mbrojë pikëpamjet e tij apo përfundimin e arritur. 

Pra, është një përpjekje për t’i paraprirë kundërargumentimit të mundshëm me argumente 

shtesë dhe të pavarur nga njëri-tjetri për një çështje të caktuar. Shumë shpesh konektorët 

përdoren në këtë formë argumentimi për të realizuar konektivitetin midis argumenteve 

dhe në mënyra të veçanta për t’i klasifikuar ato si argumente shtesë në mbështetje të 

përfundimit apo edhe të nevojshëm për të. 

Në dy llojet e teksteve të analizuar spikat përdorimi i konektorëve me synim 

konektivitetin me natyrë lejore, mënyrore apo renditëse. Në shqip konektorët më të hasur 

ishin gjithsesi, gjithashtu, sidoqoftë, së pari, së dyti dhe së fundi, kurse në anglisht u 

hasën më tepër konektorët anyhow, as,  also, firstly, secondly apo finally. Në shembujt e 

mëposhtëm janë përdorur konektorë për të strukturuar argumentimin dhe për të krijuar 

konektivitetin midis argumenteve në tekst. 

 

(175) Large segments of the economy over the past 20 years would have been 

almost inoperable without it. The NHS is a prime example, as is the 

university sector.
452

 

 

(176) Ka pasur zona, si për shembull zona e plazhit të Durrësit, ku një numër jo i 

vogël familjesh kanë mbetur të izoluara nga përmbytjet e shkaktuara në këtë 

zonë... 
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Së pari, në pamje të parë duket se arsyet e kësaj përmbytjeje kanë qenë 

bllokimi i këtyre kanaleve ose i kolektorëve, bllokim i cili është shkaktuar 

nga depozitimi i mjaft mbetjeve.  

Së dyti, pamundësia për të  ndërhyrë në pastrimin e kanalizimeve dhe kjo 

ndodh për arsye të shumë ndërtimeve që janë bërë vitet e fundit në anët e 

këtyre kolektorëve. Ka edhe raste ku ndërtimet janë bërë edhe mbi vetë këta 

kolektorë.
453

  

 

Megjithëse në të dy shembujt kemi argumentim shumëfish, i cili në një pjesë të 

mirë realizohet nga përdorimi i konektorëve, metafunksionet e këtyre mjeteve në to janë 

të ndryshëm. Në shembullin (175) konektori as ka metafunksion logjik në argumentim 

duke sjellë një argument shtesë (alternativ) në mbrojtje të argumentit të parë, The NHS is 

a prime example. Në shembullin (176) konektorët së pari dhe së dyti shfaqin 

metafunksion tekstual në argumentim dhe sjellin argumente vendimtare për mbrojtjen e 

përfundimit. Megjithatë, skema e strukturimit të dy argumentimeve ngelet e njëjtë, si më 

poshtë: 

 

 P 

 

 

A1   A2    

 

Shembulli (175) 

P - Large segments of the economy over the past 20 years would have been almost 

inoperable without it. 

A1 - The NHS is a prime example, 

A2 - as is the university sector. 

 

Shembulli (176) 

P - Ka pasur zona, si për shembull zona e plazhit të Durrësit, ku një numër jo i vogël 

familjesh kanë mbetur të izoluara nga përmbytjet e shkaktuara në këtë zonë... 

A1 - Së pari, në pamje të parë duket se arsyet e kësaj përmbytjeje kanë qenë bllokimi i 

këtyre kanaleve ose i kolektorëve, ... 

A2 - Së dyti, pamundësia për të  ndërhyrë në pastrimin e kanalizimeve dhe kjo ndodh për 

arsye të shumë ndërtimeve që janë bërë vitet e fundit në anët e këtyre kolektorëve. 

 

Figura IV. 4 Argumentim shumëfish në fushën politike  

 

Argumentimi bashkërenditës, shumë i ngjashëm me atë shumëfish, përdor 

konektorë të veçantë për të kryer konektivitetin midis dy apo më shumë argumenteve, të 

cilët “unifikohen” në një makroargument që shërben për të mbështetur përfundimin. Kjo 

ndodh, sepse konektorët në këtë lloj argumentimi justifikojnë lidhjen midis dy 

argumenteve të ndërvarur, të cilët mund të jenë njëri kryesor dhe tjetri dytësor, por edhe 

me peshë të njëjtë. Në tekstet e analizuar përdoren konektorë si ndërsa, kurse dhe 

përndryshe në shqip dhe while, otherwise apo also në anglisht. 
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(177) Ndoshta viti 2009 ishte dhe viti i fundit ku një pjesë e vështirësive të 

financimit në ekonomi u zbutën nga përdorimi i të ardhurave nga 

privatizimi rreth 270 milionë dollarë. Kjo mundësi sa vjen dhe tkurret, 

ndërsa papërgjegjshmëria juaj për të marrë borxh me çdo interes, mjafton që 

të  krijoni idenë e investimeve pafund, sa vjen dhe rritet.
454

 

 

(178) The IFS has published research that shows that migrant workers from 

eastern Europe are net contributors to UK public finances, while native 

Britons are sadly a net drain. That must make us think about the likelihood 

of workers from outside the EU contributing even more.
455

 

 

 Në lidhje me përdorimin e konektorëve ndërsa dhe while folëm pak më sipër në 

këtë pjesë të këtij kreu, prandaj nuk do të zgjatemi më tej. Vetëm se në përmbyllje, po 

japim më poshtë përfaqësimin skematik të argumentimit bashkërenditës në të dy 

shembujt e mësipërm. 

 

           P 

 

 

A1   A2   

 

Figura IV. 5 Argumentim bashkërenditës në fushën politike  

 

 Argumentimi nënrenditës në shqip është i shpeshtë dhe mbështetet tek përdorimi i 

konektorëve që kryejnë konektivitetin transfrazor për të vënë në dukje shkaqet apo 

pasojat si dhe për të bërë përmbylljen e argumentimit në tërësi. Këtu janë vënë re 

përdorime të dendura të konektorëve sepse, pra, prandaj, kështu, siç etj. Në shembullin 

(179) përfundimi mbështetet nga premisa, së cilës i vijnë në ndihmë nënpremisa. Pra, 

kemi formulën e mëposhtme: 

 

Premisa, se nënpremisa, ndaj përfundimi. 

 

(179) Jemi të qetë, se i kemi kryer detyrat tona si përfaqësues të popullit në këtë 

Parlament, ndaj mund të vazhdojmë punën.
456

 

 

Argumentimi nënrenditës në anglisht nuk shfaqet i ndërlikuar në përbërjen e tij, të 

paktën jo në planin e përdorimeve të konektorëve.
457

 Konektor tipik për organizimin e 

strukturës së argumentimit nënrenditës është because, i cili kryesisht sjell nënargumente 

në argumentim. Në shembullin (180), është përdorur konektori because për të mbështetur 
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premisën se debati mbështetet në shifra të ulëta të imigracionit. Ai mundëson 

konektivitetin midis premisës dhe nënpremisës që këto shifra janë marrë në periudhën më 

të keqe të recensionit. Skema e këtij organizimi është pasqyruar në figurën IV.6. 

 

(180) I follow the noble Baroness in finding it perverse that the debate is driven 

partly by how many people leave the UK. We talk about net immigration 

figures, with a base which seems to be artificially low because it was taken 

at the worst point of the recession.
458

 

 

                                                         P 

 

 

A1 = NA1 

 

 

       A2 = NA2 

 

P - I follow the noble Baroness in finding it perverse that the debate is driven partly by 

how many people leave the UK. 

A1 = NA1 - We talk about net immigration figures, with a base which seems to be 

artificially low 

A2 = NA2 - because it was taken at the worst point of the recession. 

 

Figura IV. 6 Argumentim nënrenditës në fushën politike  

 

 Rastet e tjera të argumentimit nënrenditës përfshijnë skema të njëjta me atë të 

mësipërmen, duke pasur një konektorë të ngjashëm me because, si për shembull since 

apo so për të sjellë përfundimin ose kryesisht përdoren forma implicite të përdorimit të 

konektorëve duke mos i përfshirë ata në tekst. 

 Në të tre llojet e skemave argumentuese në tekstin në fushën politike që diskutuam 

më sipër përdoren konektorë përmbyllës, të cilët, kur janë të pranishëm, sjellin 

përfundimin në argumentim. Në tekstet shqip dominonte përdorimi i konektorëve pra, 

ndaj, prandaj dhe kështu, ndërsa në anglisht ai i konektorëve so, thus dhe therefore. 

 

 

IV. 3 Konektorët argumentues në fushën diplomatike 

 

Edhe përdorimi i konektorëve në këtë lloj argumentimi karakterizohet nga tipare të 

veçanta. Për shembull, ata përdoren gjerësisht duke ndërvepruar në akset horizontale dhe 

vertikale, pra me përmbajtjen globale të tij. Van Emereni
459

 vëren se ky lloj argumentimi 

përfshin marrëveshje në fushën e diplomacisë, të cilat si situatë fillestare mund të 

përshkruhen më tepër si konflikte interesi, apo dominohen nga interesa të veçanta, sesa 
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nga divergjenca të zakonshme mendimi apo qëndrimi nga palët e përfshira. Për rrjedhojë, 

edhe përfshirja e konektorëve në këtë lloj teksti mundëson në një farë mënyrë lëvizjet e 

argumentuesve në tekst.  

E veçanta e funksionit të konektorëve në argumentimin diplomatik është kontributi 

i tyre në fazën e konfrontimit gjatë proceseve argumentuese, në të cilën përfshihen oferta, 

“kundëroferta, premtime kushtore (Në qoftë se ju lejoni X, në do të bëjmë Y) dhe 

kërcënime kushtore (S’ka Y përpara se ju të bëni X).”
460

 Roli dhe funksionet e 

konektorëve në këtë fazë janë të rëndësishme sepse ajo përbën edhe shtyllën e gjithë 

argumentimit në tërësi. 

 Konektorët në tekstin argumentues diplomatik veprojnë me tre metafunksione të 

veçanta, atë ideacional, ndërvetjak dhe tekstual. Përqasja e konektorëve në tekstet shqip 

dhe anglisht nxjerr në pah të veçanta specifike për secilin tekst në aspektin e përdorimit të 

tyre, konektivitetit në përgjithësi dhe organizimit tërësor të tyre. 

Ashtu si në llojet e tjera të tekstit argumentues që janë trajtuar deri tani, edhe në 

fushën diplomatike konektorët gjejnë një përdorim të gjerë me metafunksion ideacional. 

Kjo flet për më shumë konektivitet logjiko-semantik midis pjesëve të tekstit dhe raportet 

midis tyre. Këto raporte janë më të shumta në lidhjet parataktike strukturore midis 

frazave.
461

 Dhe kjo është më e dukshme në tekstin në anglisht, i cili krijon më shumë 

mundësi për përdorim të këtyre lloj konektorësh, siç mund të vërehet në shembujt (181) 

në shqip dhe (182) në anglisht në vijim. 

 

(181) Në përshëndesim rezultatet e takimit të fundit mbi çështjet konsullore, të 

mbajtur gjatë kryesisë malazeze, për lëvizjen e lirë në rajon vetëm 

nëpërmjet përdorimit të Kartave të Identitetit dhe inkurajojmë zbatimin e 

vendimeve për të cilat është rënë dakord. 

Por edhe pse rajoni po ecën përpara, në rrugëtimin tonë kemi ende sfida. 

Një nga këto sfida është pjesëmarrja e Kosovës në proceset e bashkëpunimit 

rajonal. Si një shtet  demokratik dhe shumë-etnik, Kosova mbetet i vetmi 

vend jashtë bashkëpunimit rajonal.
462

 

 

 Në shembullin (181) konektorët dhe dhe edhe krijojnë konektivitet midis pjesëve të 

tekstit dhe në të njëjtën kohë raporte këpujore midis tyre me qëllim zgjerimin e 

informacionit nga pjesa në pjesë. Gjithashtu por edhe përdoret me të njëjtin synim nga 

lokutori, veçse në këtë rast ky konektor është përdorur për të kundërvënë dy fjalitë e 

frazës së parë të paragrafit të dytë në këtë shembull. Përveç synimit të përdorimit të tyre 

për të ndërtuar konektivitetin dhe raportet e sipërpërmendura, këta konektorë veprojnë 
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edhe në aksin horizontal dhe vertikal duke u kushtëzuar nga përmbajtja e tekstit, por edhe 

duke e kushtëzuar atë.
463

 

 

(182) So I think you get the message of what we are about, it was one of my 

predecessors as Foreign Secretary, Lord Palmerston, who said “it is the 

business of government to open and secure the road for the merchant”. He 

too lived in turbulent times. Today’s challenges are vastly different from 

those he had to face but we will live up to that very good phrase and have 

made a good start. We know there is more to do, but we are determined to 

make “economic diplomacy” as successful and sustainable as its political 

counterpart. That is good for Britain, it is good for business and it is good 

for our future. We are determined to carry this through to success and we 

welcome all your views and advice on what we are doing.
464

 

 

Në shembullin (182) ka një përdorim mjaft të gjerë të këtyre konektorëve. And 

është përdorur disa herë për të ndërtuar konektivitetin logjik midis pjesëve të tekstit duke 

bërë shtrirjen e përmbajtjes së këtyre pjesëve. Përdorimi i tyre është bërë me këtë synim 

nga lokutori, por është edhe pjesë e përdorimit të tyre në akset vertikale dhe horizontale 

të tekstit. Gjithashtu edhe but ndërton të njëjtin konektivitet tekstual, por raportet e 

ndërlidhjeve të pjesëve të tekstit janë me karakter kundërshtues dhe kundërvënës si në 

rastin e ndërlidhjes së We know there is more to do, dhe we are determined to make 

“economic diplomacy”. 

Teksti argumentues diplomatik në shqip është shumë herë më tepër dialogjik nga ai 

në anglisht. Kjo, sepse ka disa konektorë në të, të cilët kanë metafunksion ndërvetjak 

duke i dhënë atij nuanca dialogjike. Këta konektorë janë të tipit folje performative, të 

cilat janë përdorur jo vetëm në numrin e parë njëjës, duke bërë që lokutori t’i kryejë aktet 

ligjërimore drejtpërsëdrejti, por edhe në numrin shumës, ku lokutori synon të përcjellë 

synimin e gjithë përfaqësuesve të tij. Vërejmë shembujt vijues. 

 

(183) Dje Kolegji Zgjedhor dha vendimin final përsa i përket zgjedhjeve lokale në 

Shqipëri. Unë e di se shumë prej jush kanë dëgjuar mjaft zhurmë rreth 

këtyre zgjedhjeve, por dëshiroj t’ju siguroj për dy gjëra: 

Së pari, procesi zgjedhor ka qenë plotësisht transparent, në përputhje të 

plotë me ligjet në fuqi; 

Së dyti, është e rëndësishme që të angazhohemi në reformën e ardhshme 

zgjedhore, duke marrë parasysh rekomandimet e OSBE/ODIHR-it, si dhe 

duke integruar në të, rekomandimet e Komisionit të Venecias.
465

 

 

(184) Ballkani Perendimor po kalon përmes një faze shumë të rëndësishme lidhur 

me integrimin në BE. Ai ka bërë përparim të konsiderueshëm. Në i kemi 
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ndjekur me simpati dhe vlerësojmë arritjet e Kroacisë dhe Malit të Zi, të 

Maqedonisë, Serbisë, Bosnje-Hercegovinës dhe të Kosovës. 

Po aq i rëndësishëm për Shqipërinë dhe vendet e tjera të rajonit është 

edhe liberalizimi i vizave në Zonën Shengen. Në besojmë se në të ardhmen 

e afërt,  i njëjti proces duhet të fillojë edhe me Kosovën.
466

 

 

Në shembullin (183) përdoret konektori siguroj, i cili krijon konektivitet midis qëndrimit 

të lokutorit me aktin e ligjërimit të shprehur dhe përmbajtjes së tekstit. Kurse në 

shembullin (184) janë përdorur dy folje performative në numrin shumës, pra vlerësojmë 

dhe besojmë, të cilat ndërlidhin qëndrimin e lokutorëve argumentues dhe përmbajtjes 

propozicionale tekstuale.  

 Hiponimet konektoriale të tipit pjesëza, pasthirrma apo ndajfolje komentuese nuk 

përdoren në tekstin argumentues diplomatik në asnjërën nga gjuhët. Në gjykimin tonë, 

kjo lidhet me natyrën e tekstit në fushën diplomatike, i cili shfaqet tepër i 

institucionalizuar me tipare të veçanta në përzgjedhjen e leksikut si dhe në mënyrën e 

organizimit të tij. Për rrjedhojë, hiponimet konektoriale të sipërpërmendura nuk mund të 

përdoren në tekste të tilla, në të cilat spikat përdorimi formal i argumentimit. Të vetmet 

hiponime që përdoren për të ndërtuar metafunksion ndërvetjak në këtë lloj argumentimi 

janë foljet performative. 

 Megjithëse teksti argumentues diplomatik në anglisht përdor gati dy herë më shumë 

konektorë për të bërë strukturimin e organizimit tekstual të tekstit sesa në shqip, të dy 

llojet e teksteve ndajnë tipare të përbashkëta të përdorimit të konektorëve. Vërehet se 

konektorët këtu kanë metafunksion tekstual dhe bëjnë zgjerimin e përmbajtjes së 

argumenteve. Të tillë konektorë janë gjithashtu në shqip dhe ekuivalenti i tij në anglisht 

also. Konektorët shërbejnë gjithashtu për të bërë renditjen e argumenteve, ndër të cilët 

mund të përmendim së pari dhe së dyti në shqip dhe first apo third në anglisht. Edhe 

konektorët përmbyllës janë të pranishëm në fushën e argumentimit diplomatik. Raste të 

përdorimit të tyre ishin kështu në shqip dhe so apo finally në anglisht. Në vijim janë dy 

shembuj të cilët ilustrojnë përdorimin e këtyre konektorëve specifikë në argumentimin 

politik në të dyja gjuhët. 

 

(185) Më lejoni të filloj duke falënderuar sinqerisht mikpritësin tonë, z. Milan 

Rocen, kolegun tonë të Malit të Zi, për pritjen e ngrohtë dhe për të gjithë 

kushtet e krijuara për këtë takim. 

Gjithashtu, dëshiroj t’iu përgëzoj juve personalisht, i dashur z. Milan, si 

dhe Presidencën e Malit të Zi për përkushtimin dhe punën e bërë për 

realizimin me sukses të synimeve ambicioze gjatë kryesimit tuaj të SEECP-

së.
467

   

 

(186) Third and finally, we are leading robust international action to tackle global 

economic challenges that affect our future well-being. In the recent clamour 

around the eurozone and other political events, it would be easy -but wrong 
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- to miss the clear message that we have radically to step up our action on 

low carbon before 2017 if we are to avoid global warming exceeding 2 

degrees centigrade. The longer we leave it to take action, the more 

expensive it will get, and the greater the risks to our prosperity. Moving to a 

low carbon economy is also good for our energy security, and it offers 

commercial opportunities.
468

 

 

Në shembullin (185) përdoret konektori gjithashtu për të bërë ndërlidhjen midis dy 

pjesëve të tekstit në planin global, pra përtej periudhave. Ky konektor në këtë mënyrë 

zgjeron edhe përmbajtjen e periudhës paraprijëse.
469

 Në shembullin (186) janë përdorur 

konektorët third për të bërë renditjen e argumenteve, finally për të bërë përmbylljen e tyre 

në aspektin rendor, si dhe also për të bërë zgjerimin e informacionit në tekst.
470

 

 Konektorët në metafunksionet tekstuale janë gjithashtu të ndarë në konektorë 

semantikë, të cilët krijojnë konektivitet të jashtëm dhe konektorë pragmatikë, të cilët 

krijojnë lidhje të brendshme brenda tekstit. Në tekstet e analizuara në të dyja gjuhët, 

konektorët semantikë janë më të përdorur në anglisht dhe krijojnë më tepër konektivitet 

midis pjesëve të tekstit. Në shembullin (187) ilustrohet përdorimi i konektorëve 

semantikë, kryesisht të atyre me funksion ekspansionin e informacionit në tekst në 

dimension parataktik, si për shembull konektori and. 

 

(187) It is not just about where we have our diplomats, it is about the skills they 

have. Across the Foreign Office as a whole we have launched the biggest 

drive ever to enhance cutting edge abilities and diplomatic skills, including 

in commercial diplomacy. We have strengthened and upgraded our 

Economics Unit at the heart of the FCO, we have more private sector 

secondments for senior officials, and we have developed specific training 

programmes for staff in commercial diplomacy and economics which over 

300 staff have taken this year so far. Nick Baird, CEO of UKTI is a member 

of our Management Board; we have Stephen Green as a joint FCO/Business 

minister; we have a Permanent Under Secretary who worked in Brussels for 

the EU Trade Commissioner and was previously Permanent Secretary in 

BIS; and we have a new Chair of the FCO Supervisory Board, Richard 

Lambert, who was, as you know, formerly Director General of the CBI.
471

   

 

 Konektorët pragmatikë gjithashtu përdoren në të dyja llojet e teksteve për të 

ndërtuar konektivitetin brenda tekstit me synim strukturimin tekstual të argumentimit. Në 

tekstin shqip këta konektorë janë më tepër të llojit folje performative, kurse në anglisht të 

llojit ndajfolje lidhëze. Megjithëse marrë në total në të dyja gjuhët nuk ka ndonjë 
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diferencë të madhe në sasi. Shembulli (188) më poshtë ilustron përdorimin e konektorëve 

pragmatikë në argumentimin diplomatik në shqip me anë të foljes performative 

falënderojmë, kurse në shembullin (189) kemi konektorin so në anglisht. 

 

(188) Në këtë kontekst, është bërë një punë e madhe për harmonizimin e 

përpjekjeve të Shqipërisë me programet rajonale. Asistenca e BE-së ka qenë 

me vlerë themelore në këtë drejtim. Falënderojmë Shtetet e Bashkuara për 

asistencën që ata kanë ofruar dhe vazhdojnë të ofrojnë për vendin tonë. 

Megjithatë ende mbeten shumë sfida përpara nesh, të cilat duhet të 

adresohen dhe përballohen vetëm në një mënyrë aktive dhe me politika 

gjithëpërfshirëse.
472

 

 

(189) Our future prosperity requires us to look further afield and to seize the many 

opportunities that the global economy presents for an outward-looking and 

highly-developed economy like our own. 

So the Prime Minister and I came to office determined to lead a drive for 

more Foreign Office support to British-based business and for our economy 

as a whole … .
473

 

 

 Për sa i përket konektorëve anaforikë dhe atyre deiktikë ka ndryshime të dukshme 

në argumentimin diplomatik në të dyja gjuhët. Në tekstin anglisht dominojnë konektorët 

anaforikë, të cilët janë të tipit lidhëza dhe ndajfolje lidhëze dhe që gjejnë referentë brenda 

universit të bisedës, pra brenda argumentimit, ndërsa në tekstin shqip, këta konektorë janë 

më pak të përdorur sesa në anglisht. Shembulli (190) përfshin konektorë anaforikë (në 

rastin e shembullit tonë  if, or, actually, where, as, dhe and) të argumentimit diplomatik 

në anglisht, të cilët kanë elemente bashkëreferues në tekst. Shembulli (191) përfshin 

konektorë deiktikë të tipit folje performative si përgëzojmë dhe konstatojmë. 

 

(190) If those people who criticised us or who say that Britain doesn’t make 

anything anymore could actually see with their own eyes what British 

businesses are accomplishing in aerospace, in pharmaceuticals and health 

technology, in robotics, in computer software, in architecture and design or 

in other areas where British companies are among the very best in the 

world, they would be inspired, as we are by these capabilities. These are the 

sorts of brilliant products and know-how that our country should be proud to 

sell to the world, and which this Government is proud to promote 

overseas.
474

 

 

(191) Ballkani Perëndimor ka njohur progres të prekshëm dhe të konsiderueshëm. 

Në kemi ndjekur me kënaqësi arritjet e Kroacisë – dhe e përshëndesim atë 

për përfundimin e negociatave dhe për marrjen e një date për t’u bashkuar 
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me BE-në. Në përgëzojmë Malin e Zi për statusin e vendit kandidat dhe 

konstatojmë me kënaqësi gjithashtu progresin e bërë nga Maqedonia, 

Serbia,-  të cilën do të donim ta shihnim rreth kësaj tryeze ... .
475

 

 

 Konektorët në argumentimin diplomatik përdoren gjithashtu me funksione 

ekspansioni dhe projeksioni. Edhe në këto vlera konektoriale që ata kanë, dallohen 

ndryshime në të dyja gjuhët. Për shembull, në argumentimin në anglisht konektorët kanë 

më tepër funksione ekspansioni sesa në shqip. Konektorët në këtë funksion shtrijnë 

rrjedhën logjike të argumentimit duke sjellë premisa apo përfundime. Ky funksion është 

ilustruar në disa shembuj të mësipërm si në shembujt (182), (187) dhe (190), kështu që 

nuk po sjellim ilustrime të tjera.  

 Argumentimi diplomatik në shqip përdor më tepër konektorë për të bërë 

projeksionin e ideve apo koncepteve sesa ai në anglisht. Siç edhe është përmendur në këtë 

nënkrye, ky projeksion realizohet kryesisht me hiponime konektoriale të llojit folje 

performative. Ky funksion është ilustruar me shembujt (183), (188) dhe (191). 

 Konektorët me funksion ekspansioni dhe projeksioni gjithashtu përdoren edhe 

përgjatë dimensioneve parataktike dhe hipotaktike në varësi të konektivitetit që realizojnë 

midis pjesëve të tekstit dhe brenda tij. Megjithatë në argumentimin diplomatik këto 

funksione nuk shfaqen shumë të larmishme përgjatë dimensioneve në fjalë, megjithëse 

vërehen dallime të dukshme në të dyja gjuhët. 

 Konektorët me funksion ekspansioni përgjatë dimensionit parataktik shtjellues nuk 

përdoren në as në argumentimin anglisht
476

 dhe as në atë në shqip. Ndërsa përgjatë 

dimensionit parataktik zgjerues ata janë të shumtë në të dyja gjuhët. Nga më të përdorurit 

janë dhe, edhe dhe por në shqip dhe and dhe but në anglisht, të cilët zgjerojnë 

përmbajtjen e pjesëve të tekstit me pjesë të tjera, siç ilustrohet në shembujt (192) dhe 

(193) më poshtë ku konektorët or, but dhe dhe zgjerojnë përmbajtjet propozicionale të 

frazave paraprijëse me ata vijuese.   

 

(192) The House will understand that it remains desirable for British 

representatives to be in contact with Iranian representatives, for instance as 

part of any negotiations about their nuclear programme or to discuss human 

rights. But it does mean that both Embassies will be closed.
477

 

 

(193) Shqipëria e ka vijuar reformën fiskale, duke zgjeruar bazën e taksave, duke 

përmirësuar legjislacionin mbi taksat, si dhe duke ndjekur një politikë, e cila 

kontrollon stabilitetin e çmimeve dhe ndalon inflacionin.
478

 

 

 Përgjatë dimensionit parataktik shtues në argumentimet diplomatike nuk përdoren 

konektorë. Edhe në dimensionin hipotaktik shtjellues rastet e përdorimit të konektorëve 

janë të pakta në të dyja gjuhët. Në ato pak përdorime hasen which në anglisht dhe i cili 
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apo e cila në shqip. Këta konektorë, siç edhe e kemi thënë, nuk kanë peshë të mirëfilltë 

në ndërtimin e argumentimeve, por vetëm si lidhje anaforike midis elementeve gjuhësorë. 

Në ekspansionin hipotaktik zgjerues rastet e konektorëve në anglisht janë shumë të pakta, 

kryesisht while në anglisht, kurse në shqip nuk ka. Shembulli (194) ilustron përdorimin e 

while, i cili zgjeron përmbajtjen e frazës paraprijëse Its leaders strutted the world stage 

me atë vijuese our economic growth ran out of steam. Në këtë rast fraza zgjeruese shënon 

marrëdhënie varësie, pra hipotaktike me frazën e zgjeruar. Ky është edhe funksioni i 

përdorimit të konektorit while. 

 

(194) In the last government foreign policy rode on the back of an economic 

policy that was living on borrowed time and built on a vast pile of borrowed 

money. Its leaders strutted the world stage while our economic growth ran 

out of steam. Our job now is not only to restore our finances and make the 

right decisions about foreign policy today, it is to help restart the growth 

that will give the country its influence and prosperity twenty or thirty years 

from now.
479

 

 

 Konektorët në dimensionin hipotaktik shtues në argumentimin diplomatik në 

anglisht shfaqen më të larmishëm sesa në shqip. Ndërsa shqipja përdor vetëm një numër 

të kufizuar si kur, ndërkohë, megjithatë dhe sapo, anglishtja ka një shumëllojshmëri të 

madhe. Shembulli (195) në vijim përmban përdorimin e dy prej tyre (as dhe when), të 

cilët bëjnë shtimin e përmbajtjes propozicionale të pjesëve të argumentimit në 

marrëdhënie hipotaktike me pjesët kryesore të tij. 

 

(195) As I will set out in this speech, alongside all the attention we devote to the 

Middle East, to Afghanistan and Pakistan, to all the other challenges in 

world affairs, not a day goes by when I am not also relentlessly pursuing our 

commitment to elevate the importance of economic and commercial 

diplomacy within British foreign policy.
480

 

 

Ekspansioni në argumentimin diplomatik realizohet gjithashtu edhe me hiponime të 

tjera; kryesisht me ndajfolje lidhëze. Në tekstin anglisht ekspansioni brenda tekstit 

nëpërmjet përdorimit të konektorëve është më i përhapur. Shembuj të tillë janë also, so, 

finally, actually, first, dhe third në anglisht dhe gjithashtu, kështu, së pari dhe së dyti në 

shqip. 

 Teksti argumentues diplomatik në shqip është më i larmishëm në përfshirjen e 

projeksionit përgjatë dimensionit hipotaktik. Hiponimet konektoriale që realizojnë 

projeksionin e ideve të lokutorit në argumentim janë foljet performative, shembuj të të 

cilave kemi sjellë në këtë nënkrye në shembujt (183), (188) dhe (191).  

 Aspekti i fundit që lidhet me përdorimin përqasës të konektorëve në argumentimin 

diplomatik ka të bëjë me organizimin strukturor të tij. Megjithatë, në tekstet e analizuara 

si në shqip dhe në anglisht konektorët nuk përdoren shumë për t’i ndihmuar organizimit 
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strukturor. Edhe atje ku hasen përdorime të tilla nuk ka ndonjë ndryshim domethënës 

midis argumentimit diplomatik në të dyja gjuhët.  

Në argumentimin shumëfish përdoren konektorë të tillë si gjithashtu, së pari dhe së 

dyti në shqip, kurse në anglisht konektorë si also, finally dhe third. Funksioni i këtyre 

konektorëve është të sjellin argumente alternative dhe plotësuese në mbështetje të 

përfundimit. Në argumentimin bashkërenditës përdoren konektorë si also dhe while në 

anglisht. Si ilustrim shërben shembulli (193) më sipër, në të cilin argumentuesi sjell dy 

premisa të ndërvarura për të mbështetur përfundimin. Në shqip konektorët nuk përdoren 

për të bërë këtë lloj strukturimi. Në argumentimin nënrenditës ka shumë pak raste kur 

konektorët bëjnë strukturimin e tij. Për t’u përmendur është konektori while në anglisht. 

Konektorët, të cilët bëjnë përmbylljen e arguemtimit, janë të pakët në të dyja gjuhët. Si 

shembuj mund të përmendim kështu dhe so. 

  

 

IV. 5 Konektorët argumentues në fushën komerciale 

 

Argumentimi në fushën komerciale apo tregtare karakterizohet nga tipare gjuhësore 

dhe ligjërimore disi të ndryshme nga llojet e tjera të argumentimeve që përshkruhen në 

këtë nënkrye. Kjo pasqyrohet edhe në përdorimin e konektorëve në të. Uolltoni
481

 thotë se 

karakteristika më e veçantë e ligjërimit apo tekstit në fushën komerciale është natyra e tij 

e përzier, më anë të të cilit, herë synohet të bindet publiku që një produkt i caktuar ka 

vlera të caktuara dhe herë të tërhiqet vëmendja e audiencës për promovimin e produktit 

në fjalë. Studiuesi
482

 shton se synimi kryesor në këtë fushë është shitja e një produkti apo 

shërbimi, dhe mënyra se si kjo arrihet me anë të argumentimit shfaqet si diçka 

komplekse. Madje, vazhdon Uolltoni, do të ishte gabim po të presim që një shitës apo 

promovues produkti të ndjekë standardet e diskutimit kritik argumentues. Në këtë kuadër, 

konektorët të cilët përdoren në tekstin argumentues në fushën komerciale “nuk janë aq 

argumentues në vetvete”, por përsëri ndihmojnë në strukturimin e tekstit në përgjithësi 

duke i dhënë atij kohezion dhe koherencë. Gjithsesi, jemi të mendimit se argumentime të 

tilla përdoren si mekanizma për të ndikuar tek audienca dhe për këtë fakt, gjykojmë se 

mund të ofrojnë vlera studimore në modelet e analizave argumentuese, veçanërisht në 

këndvështrimin e përdorimit të konektorëve. 

Siç edhe u vu në dukje pak më sipër, teksti argumentues në fushën komerciale 

përshkruhet nga tipare të veçanta të organizimit të tij gjuhësor. Për shembull, pothuajse 

gjithmonë përfshin vetëm një lokutor në parashtrimin dhe mbrojtjen e argumentit duke 

përcjellë elemente argumentues shpesh të nënkuptuar apo të “fshehur”. 

Domosdoshmërish këto karakteristika reflektojnë jo vetëm organizimin e tij të 

brendshëm, por edhe përzgjedhjen e elementeve gjuhësorë. Një ndër to është edhe 

përdorimi specifik i konektorëve.   

Konektorët në argumentimin komercial në shqip dhe anglisht kanë një shtrirje të 

gjerë përdoruese
483

 duke ndërtuar konektivitet midis pjesëve të tekstit dhe brenda tij. Ata 
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veprojnë në të dy akset e tekstit: atë vertikal dhe atë horizontal duke përfituar kështu 

metafunksione të ndryshme dhe duke përcjellë njëkohësisht synimet e lokutorit në 

organizimin e përgjithshëm të tekstit argumentues në fushën komerciale. 

Në tekstet e analizuara në të dyja gjuhët përdorimi i konektorëve me metafunksion 

ideacional, pra strukturimin e brendshëm të frazës, është më i hasuri. Në tekstin 

argumentues shqip dominon në mënyrë të dukshme përdorimi i konektorit dhe, i cili herë-

herë shoqërohet nga konektorë të tjerë të pakët në organizimin e argumentimit. Në 

shembujt (196) dhe (197) paraqitet përdorimi i konektorit dhe në shtrirjen e informacionit 

në tekst. 

 

(196) Blini lirë dhe përfitoni në cmim nga ofertat dhe kombinimet e produkteve të 

ndryshëm. 

Blerje plotësisht e sigurt - paguani në momentin që merrni porosinë.  

Produkte të cilësisë së lartë që ju përmirësojnë cilësinë e jetesës dhe i bëjnë 

aktivitetet e mërzitshme të kryhen më shpejt, të jenë më të këndshme e më të 

efektshme.
484

  

 

(197) Bëhu pjesë e linjës fikse në rrjetin ALBtelecom dhe fol më gjatë me të 

gjithë miqtë dhe të afërmit tuaj. 

ALBtelecom ka vendosur të gjallërojë dhe të lehtësojë edhe më tej 

komunikimin brenda rrjetit.
485

 

 

Gjithashtu ky konektor, përdoret për të organizuar dhe strukturuar argumentimin në 

përputhje me synimet e lokutorit, i cili në rastin tonë përpiqet të bindë audiencën, pra 

konsumatorin duke sjellë argumente paralele plotësues në formë shumëfishe. Këta 

argumente janë të fshehur në formë ofertash apo përfitimesh si në rastin e propozicioneve 

bëhu pjesë dhe fol apo ALBtelecom ka vendosur të gjallërojë dhe të lehtësojë dhe jo në 

formën e premisave të mirëfillta. Në këtë këndvështrim, lokutori është i prirë të shtrijë 

informacionin me dhe-të e ofertave apo përfitimeve. 

Edhe në argumentimin komercial në anglisht përdorime të të njëjtit konektor janë të 

shpeshta me të njëjtat arsye përdorimi nga ana e lokutorëve, siç i diskutuam më sipër. 

Megjithatë larmia e konektorëve, të cilët veprojnë me metafunksion ideacional në 

strukturimin e brendshëm të frazave të tekstit është disi më e madhe në raportet që 

krijohen midis këtyre frazave. Ndjekim shembujt e mëposhtëm, në të cilët krahas 

përdorimit të and me synim zgjerimin e informacionit në tekst përdoren edhe konektorë 

të tjerë, të cilët ndërtojnë raporte të ndryshme midis pjesëve të tekstit, si për shembull 

raporte kohore me anë të when apo as në shembullin (198) apo rrjedhoje me anë të 

konektorit so në shembullin (199). 

 

(198) Steaming is the gentlest, safest, most efficient method to remove wrinkles 

from your clothes. Our great-value handheld steamer not only keeps your 

wardrobe free of creases at home or when you’re travelling, it also 

disinfects fabrics, restores fibres and eliminates odours as it goes. 
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Light and compact, it consigns your unwieldy iron and ironing board to 

the cupboard, eradicates dry cleaning bills and works on even the most 

delicate fabrics.
486

 

 

(199) Writing in a different voice and saying the same thing for 40 or so different 

savings and loans, banks, and federal credit unions takes more than talent, it 

takes fortitude. But, over the years, management saw the mergers taking 

place and decided it was time to diversify, so the writing assignments 

expanded in scope to include a wide variety of vertical markets.
487

 

 

Në të dyja gjuhët këta konektorë veprojnë në akset vertikale të tekstit në ndjekjen e 

rrjedhës logjike të tekstit në vijimësi (aksi horizontal) dhe në raport me konektivitetin 

midis frazave brenda tekstit (aksi vertikal) duke përjashtuar apo duke i’u kundërvënë këtu 

konektorëve të tjerë brenda sistemit konektorial. 

Një nga të veçantat e këtij lloji argumentimi (në të dyja gjuhwt) është se konektorët 

në të nuk përdoren me metafunksion ndërvetjak, ndryshe nga llojet e argumentimeve në 

fusha të tjera. Në gjykimin tonë kjo ndodh për dy arsye.  

Së pari, argumentimi në fushën komerciale nuk shfaq ato tipare strukturimi të 

argumentimit të mirëfilltë, pra përfundimi apo pikëpamja e mbrojtur nga premisa apo 

nënpremisa. Në të gjenden më shpesh pohime përshkruese të produktit apo shërbimit të 

ofruar për të nxjerrë në pah veçoritë e tyre më të mira dhe më të përshtatshme për 

konsumatorin. Kjo në pamje të parë i jep më tepër një natyrë përshkruese argumentimit 

në fushën komerciale. Si rrjedhojë, konektorët i “përshtaten” synimit të lokutorit dhe vetë 

tekstit.
488

 Dhe një tekst përshkrues ka më tepër prirjen të përdorë konektorë jo-

argumentues, si për shembull dhe, kur, nëse etj. sesa madje, gjykoj, sinqerisht etj.  

Së dyti, teksti argumentues komercial në vetvete nuk ka natyrë polemizuese, 

ndryshe nga çdo lloj tjetër argumentimi. Premisat kalohen si tipare të përshtatshme që 

prodhimet apo shërbimet gëzojnë dhe përfundimet si zgjidhja më e mirë në favor të 

konsumatorit. Nuk ka argumente eksplicite dhe rrallë ka kundërargumente me synim 

bindjen e konsumatorit apo klientit. Kjo vërehet edhe në përdorimin e konektorëve.
489

 

Lokutori përqendrohet më tepër në sferën monologjike të ligjërimit sesa në atë dialogjike 

ku të përfshijë polemikën në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe intelokutorin (në rastin tonë 

blerësin). 

Mirëpo konektorët në këtë lloj argumentimi kanë metafunksione tekstuale. Ata 

veprojnë jo vetëm në planin ndërfrazor, por edhe në atë transfrazor, pra brenda tekstit 

përtej periudhave. Këtu konektorët janë më të larmishëm në argumentimin komercial në 

anglisht. Vërejmë dy shembujt e mëposhtëm. 
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(200) Neptun sjell oferta bazuar në një objektivë: Të plotësojë nevojat e 

konsumatorëve të vet. Prandaj gjatë kësaj periudhe, Neptun ofron varietet 

ofertash, me çmimet më të mira, në mënyrë që klientët të gjejnë produktin 

që i nevojitet me çmimin më të arsyeshëm.
490

  

 

(201) And while you’re enjoying the cruise, you can take the brightest Spectra 

pictures under the sun. Because the Spectra camera now comes with new 

High Definition instant film for sharper, clearer pictures than ever before. 

And Spectra’s strarting price is now under $ 100, including full lifetime 

warranty. It’s the perfect camera for the perfect vacation. 

So all aboard for the cruise of a lifetime. Call 1-800-343-5000 for more 

details.
491

 

 

Në shembullin (200) përdorimi i prandaj realizon konektivitetin midis përmbajtjes 

së frazës paraprijëse dhe asaj vijuese duke ndërtuar raport rrjedhimore dhe zgjeruese 

midis tyre. Në shembullin (201) kemi dy përdorime të konektorit and, të cilët realizojnë 

kohezionin brenda tekstit dhe konektorin so, i cili sjell përfundimin e lokutorit të 

mbështetur nga përshkrimet e mësipërme në tekst. 

Metafunksionet e konektorëve në këtë lloj argumentimi janë të lidhura me 

konektivitetin tekstual që ato realizojnë. Për rrjedhojë, ato mund të ndahen në konektorë 

semantikë, të cilët ndërtojnë lidhje të jashtme midis frazave në tekst dhe konektorë 

pragmatikë, të cilët ndërtojnë lidhje të brendshme në tekst.  

 Teksti argumentues komercial në shqip ashtu si dhe ai në anglisht dominohen nga 

përdorimet e konektorëve semantikë, të cilët realizojnë marrëdhënie të llojeve të 

ndryshme midis frazave, por kryesisht spikat ai i lidhjeve këpujore me anë të dhe dhe 

and, të cilët kanë më tepër përdorim funksional sesa kuptimor. Në to gjenden gjithashtu 

edhe konektorë të tjerë semantikë. E veçanta në të dyja tekstet është mungesa
492

 e 

përdorimeve të konektorëve argumentues semantikë të mirëfilltë siç mund të jenë por apo 

sepse në shqip dhe but apo because në anglisht, të cilët në llojet e argumentimeve të tjera 

janë nga më të hasurit. Në këndvështrimin e përdorimit të këtyre lloj konektorësh nuk ka 

ndonjë dallim domethënës. 

 Konektorët pragmatikë, janë më tipikë në tekstin argumentues në anglisht sesa në 

shqip. Ndër ta mund të theksojmë përdorimet e lidhëzave me metafunksion tekstual dhe 

tipare pragmatike (si për shembull and dhe but), siç ilustrohet në shembujt (199) dhe 

(201), lokucioneve ndajfoljore si for instance apo in fact apo ndajfoljeve lidhëze si thus, 

however, eventually apo additionally. Këto dy të fundit ilustrohen në shembullin (202) në 

vijim. Në tekstin shqip përdoren më tepër ndajfolje lidhëze si konektorë pragmatikë (si 

për shembull atëherë, kështu apo gjithashtu) dhe nuk para hasen hiponime të tjera për to. 

Një ilustrim i tyre është në shembullin (203) me konektorin atëherë. 

 

(202) Eventually, it was time to move on from catalogs. … Additionally, I began 

to take on more and more photo assignments from the agency itself. I 
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approached it as a hobby; as such, I could produce quality shots at a savings 

to both the agency and its clients.
493

 

 

(203) Kthim të plotë të parave tuaja! Për disa produkte, nëse ju nuk ngeleni 

plotësisht të kënaqur brenda një kohe të caktuar (e cila varion për produkte 

të ndryshëm), atëherë do t'ju kthehet shuma e shpenzuar, e plotë. Gjeni 

produktet që e ofrojnë këtë mundësi!!!
494

 

 

Teksti argumentues komercial paraqet të veçanta edhe në lidhje me përdorimin e 

konektorëve me tipare anaforike dhe deiktike në tekst. Përgjithësisht, konektorët në 

argumentimet në të dyja gjuhët kanë elemente (fraza) bashkëreferues brenda tekstit, pra 

universit të bisedës, kështu që ata klasifikohen si konektorë anaforikë. Mungesa e 

konektorëve deiktikë në tekstet komerciale shpjegohet ndoshta me faktin se argumentimi 

komercial përqendrohet më tepër në elemente gjuhësorë që sjell në kotekst dhe jo në 

kontekst. Kështu, që konektorët nuk kanë referues jashtë universit të bisedës. Në fakt, 

bashkëreferimi i elementeve në tekst është i dukshëm në të dyja gjuhët. Vërejmë 

përdorimet e konektorëve anaforikë me shkronja të pjerrëta në shembujt (204) dhe (205) 

në vijim. 

 

(204) Dhjetori por veçanërisht pesëmbëdhjetë ditëshi i dytë i muajit, është 

periudha më e rëndësishme në sektorin ku Neptun operon, parashikohet që 

17% e xhiros vjetore të arrihet gjatë këtij muaji dhe i gjithë rrjeti i dyqaneve 

Neptun është i përgatitur për këtë.  

Neptun sjell oferta bazuar në një objektiv: Të plotësojë nevojat e 

konsumatorëve të vet. Prandaj gjatë kësaj periudhe, Neptun ofron varietet 

ofertash, me çmimet më të mira, në mënyrë që klientët të gjejnë produktin 

që i nevojitet me çmimin më të arsyeshëm.
495

  

 

(205) Five stainless steel circular cutting heads each with twin cutting blades 

provide a 360degree shave that consistently gives a super close shave, 

regardless of whether you’re having a traditional ‘dry’ shave, or, a wet 

shave in the shower. Cutting heads independently ‘flex and pivot’ to match 

the contours of your face. For best results use in a circular motion firstly 

with the natural grain of your facial hair growth, and then against the 

grain.
496

 

 

Pak më lart u fol për metafunksionet e konektorëve në këtë lloj argumentimi, por 

krahas tyre, këta konektorë janë edhe polifunksional në tekst. Ata kryesisht kanë 

funksione ekspansioni, duke zgjeruar vijimësinë e rrjedhës logjike-semantike të 

përmbajtjes tekstuale. Në këtë mënyrë ata ndërtojnë konektivitetin e brendshëm të tekstit 
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në organizimin e argumentimit në nivel të përgjithshëm. Shembuj konkretë në lidhje me 

përdorimet e tyre në dimensione të ndryshme do të vijojnë.  

Konektorë që realizojnë ekspansionin jashtë strukturës së frazës në këtë lloj 

argumentimi pothuajse nuk gjen në asnjërën prej gjuhëve. I vetmi rast është përdorimi i 

konektorit in fact, i cili është përdorur në shembullin (206) për të realizuar konektivitetin 

midis propozicionit që konektori paraprin dhe atij paraprijës. Gjithashtu, përfshin 

qëndrimin e folësit, i cili projektohet, pra shfaqet nëpërmjet funksionit të këtij konektori. 

 

(206) Professional advertising copywriter and professional photographer may 

seem like strange bedfellows, but they’re really not. In fact, they fit rather 

nicely together, because both take visualization, attention to detail, and a 

love of communicating to others.
497

 

 

Gjithsesi, ky rast i përdorimit të konektorit me funksion projeksioni është 

“sporadik” dhe nuk duhet të përbëjë ndonjë bazë për dallime të mirëfillta midis 

argumentimit komercial në gjuhën shqipe dhe atë angleze. 

Konektorët me funksion ekspansionin e tekstit veprojnë përgjatë dimensioneve 

parataktike dhe hipotaktike me nënfunksione të ndryshme, të cilat do të diskutohen në 

vijim, ku dhe do të bëhet përqasja midis argumentimit komercial në të dyja gjuhët. 

Përgjatë dimensionit parataktik shtjellues konektorët me funksion ekspansioni nuk 

përdoren. Megjithëse, duhet të përmendim vetëm një rast të konektorit for instance në 

tekstin anglisht, i cili shtjellon më tej përmbajtjen propozicionale të frazës paraprijëse. 

 

(207) It’s not like we ever lose our instict to enjoy all the good things our liqes 

have to offer. That’s why it’s encouraging how science is now learning the 

ways certain vitamins can help us stay healthy for years to come. 

For instance, recent new studies have now linked diets rish in Vitamin E 

with a signiicantly lower risk of heart disease.
498

 

 

 Në dimensionin parataktik zgjerues në të dyja gjuhët ka përdorime në mënyrë të 

theksuar të konektorit (e)dhe në shqip dhe and në anglisht. Kjo tregon se teksti 

argumentues në fushën komerciale priret ta realizojë ekspansionin me këtë lloj konektori, 

dhe në raporte simetrike midis pjesëve në tekst, siç vërehet në dy shembujt e sjellë në 

vijim. 

 

(208) Ecocell – është një material cilësorë i avancuar i cili siguron komfort 

maksimal. Ai është një material elastik me një strukturë qelizore 

tredimensionale, vetëajroset si dhe i ofron trupit mbështetje të përkryer. 

Ecocell është një material natyral dhe antialergjik. Ai është shumë i lehtë 

dhe ruan formën e tij.
499
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(209) So, the same computer that I use to write and edit copy is the one on which 

I process and retouch photos of products. I love it all ... and remain in awe 

of what’s possible when one embraces both art and technology.
500

 

 

 Në tekstin anglisht gjithashtu vërehen edhe përdorime të konektorëve të tjerë në 

dimensionin parataktik zgjerues, të cilat nuk hasen në tekstin shqip. Shembuj janë 

përdorimet e konektorëve but apo or. Megjithëse ata nuk janë përdorur dendur në 

konektivitetin tekstual me qëllim zgjerimin e informacionit me natyrë kundërshtuese, 

shkallëzuese apo veçuese. Një ilustrim është sjellë në shembullin (210) më poshtë, në të 

cilin janë përdorur konektorët not only ... also ... dhe or.  

 

(210) Steaming is the gentlest, safest, most efficient method to remove wrinkles 

from your clothes. Our great-value handheld steamer not only keeps your 

wardrobe free of creases at home or when you’re travelling, it also 

disinfects fabrics, restores fibres and eliminates odours as it goes.
501

 

 

 Në të dyja tekstet konektorët përgjatë dimensionit shtues përdoren shumë pak. Ndër 

to mund të përmendim përdorime të pakët të konektorëve ndaj apo prandaj në shqip. 

Përdorimi i ndaj ilustrohet në shembullin vijues, në të cilin ai shton informacion në vijim 

të përmbajtjes së frazës paraprijëse Materiali viskozo-elastik Memory është i ndjeshëm 

ndaj ngrohtësisë. 

 

(211) Materiali viskozo-elastik Memory është i ndjeshëm ndaj ngrohtësisë ndaj 

kur ju shtriheni përcillni temperaturën e trupit në dyshek dhe ai përshtatet 

plotësisht me formën e qafës, shpinës dhe të mesit.
502

 

 

 Në dimensionin hipotaktik shtjellues konektorët janë përgjithësisht ata që krijojnë 

marrëdhënie gramatikore ndërlidhjeje me pjesët e tekstit. Këtu mund të përmenden 

përdorimet e i cili/e cila apo të cilën në shqip dhe which dhe that në anglisht. Në 

përdorimin e këtyre konektorëve në argumentimin komercial nuk ka dallime 

domethënëse dhe kështu që nuk po zgjatemi më tej në diskutimin e tyre. 

 Edhe në dimensionin hipotaktik zgjerues konektorët në të dyja tekstet janë të pakët. 

Këtu gjejmë përdorimet e ndërsa në shqip dhe while në anglisht, të cilët nuk shfaqin 

ndonjë dallim në mënyrën e përdorimit në tekste, përveç dallimeve sasiore në përdorimin 

më të shpeshte të while.  

 Së fundi, konektorët me funksion ekspansioni përgjatë dimensionit hipotaktik 

shtues përdoren disi me një larmi të më madhe në llojet e konektiviteteve që krijojnë, 

megjithëse jo në sasi të konsiderueshme përdorimi. Ndër to mund të përmendim 

konektorët nëse, pasi, në mënyrë që, kur dhe ku në shqip dhe konektorët if, because, 

when, at the time apo until në anglisht. Shembujt e mëposhtëm përfshijnë përdorimin e 
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konektorëve pasi dhe because. Edhe këtu nuk spikat ndonjë dallim domethënës midis 

përdorimit të këtyre konektorëve.  

 

(212) Ju jeni gjithnjë të sigurt me blerjen e çdo produkti nga kjo linjë, pasi në rast 

dëmtimi të produktit, ju jeni të mbrojtur falë garancisë që në ju mbulojmë.  

Mos nguroni në blerjen tuaj. 

Shijoni komfortin e produkteve tona, cilësinë e garanton Dormeo.
503

 

 

(213) The outspread wings of these brightly-coloured butterflies will cheer up the 

gloomiest corner of your patio, garden or balcony any time of year. 

And because they conceal Ø10cm pots you can enhance their beauty still 

further with a display of green plants, flowers or herbs.
504

 

 

 Organizimi i strukturës së brendshme të argumentimit në fushën komerciale është 

relativisht i thjeshtë nëse e krahasojmë me atë të llojeve të tjera të argumentimit. Siç u 

përmend edhe më sipër, në të nuk parashtrohen argumentime të mirëfillta me strukturë të 

rregullt në ndërlidhjen dhe ndërvarjen midis premisave, nënpremisave apo përfundimeve 

dhe nënpërfundimeve. Në këtë prizëm, edhe konektorët, siç u vërejt në tekstet e 

analizuara, nuk para luajnë ndonjë rol të madh në organizimin e argumentimit në të dyja 

gjuhët. Edhe pse mund të vëmë në dukje ndonjë ndryshim midis përdorimit dhe rolit të 

tyre. 

 Konektorët në këto tekste përgjithësisht shërbejnë për të kryer konektivitetin midis 

përbërësve të argumentimit, veçanërisht në procesin e argumentimit nëpërmjet 

enthimemës. Pra, konektorët janë më shumë të pranishëm në argumentimet e thjeshta në 

fushën komerciale dhe ndihmojnë në procesin e deduktimit logjik të premisave apo 

përfundimeve që nuk janë të pranishme në tekst.
505

 Vërejmë shembujt (214) dhe (215) në 

vijim. 

 

(214) Ju jeni gjithnjë të sigurt me blerjen e çdo produkti nga kjo linjë, pasi në rast 

dëmtimi të produktit, ju jeni të mbrojtur falë garancisë që në ju mbulojmë. 
506
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 Marrë nga Add a brilliant splash of colour to an outdoor wall with this beautiful set of three butterfly 

planters. (http://www.guardianoffers.co.uk) 
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 Gjithashtu edhe vetë konektorët mund të mos jenë të pranishëm në argumentim, por në mënyrë implicite 

bëjnë deduksionin logjik, si në shembullin më poshtë, në të cilin konektori kështu që sjell perfundimin e 

argumentimit komercial: 

(Kështu që) Bëhu pjesë e linjës fikse në rrjetin ALBtelecom dhe fol më gjatë me të gjithë miqtë dhe të 

afërmit tuaj. (përfundimi) 

ALBtelecom ka vendosur të gjallërojë dhe të lehtësojë edhe më tej komunikimin brenda rrjetit. (premisa 

kryesore) 

Dhe jo vetëm kaq, të gjithë familjaret dhe miqtë nga jashtë do mund t’ju telefonojnë me tarifa shumë më të 

ulëta. (premisa dytësore) 
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(215) Norelco’s patente “Lift and Cut”™ system is skillfully engineered with a 

precesion lifter positioned in front of the blade. ... Such superior technology 

delivers not only an incredibly close shave. But a totally comfortable one.
507

 

 

 Në shembullin (214) kemi përfundimin se në jemi të sigurt në blerjen tonë, e cila 

mbrohet nga premisa se ne jemi të mbrojtur falë garancisë që na ofrohet. Konektori pasi 

kryen konektivitetin midis përfundimit dhe premisës dytësore si dhe strukturon logjikisht 

argumentimin e tipit enthimemë për të deduktuar premisën parësore, pra se kush është i 

mbrojtur nga garancia është i sigurt që të blejë Dormeo. 

 Në shembullin (215) janë përfshirë dy premisa, ajo kryesore dhe ajo dytësore, të 

cilat janë të ndërlidhura logjikisht midis konektorëve such dhe not only ... but ... . 

Gjithashtu, këto premisa sjellin edhe përfundimin implicit, i cili mund të perifrazohet si i 

tillë: Ju këshilloheni apo duhet të blini Nerelco-n. Ndërlidhja konektoriale midis 

premisave të sjella në tekst dhe përfundimit të deduktuar logjikisht mundësohet pjesërisht 

nëpërmjet konektorit so (apo thus apo therefore), i cili gjithashtu deduktohet vetvetiu, 

sepse në secilin prej nesh ekziston një përfaqësim konjitiv i modelit argumentues të 

enthimemës, të cilën e trajtuam gjerësisht në kreun e tretë. 

 Organizimi strukturor i argumentimit shumëfish në të dyja gjuhët nëpërmjet 

konektorëve mundësohet në një pjesë të mirë nga (e)dhe në shqip dhe and në anglisht, të 

cilat sjellin premisa shtesë, të cilat mbështesin më tej njëra-tjetrën dhe rrjedhimisht 

përfundimin. Shembuj ilustrues janë sjellë më poshtë. 

 

(216) Blini lirë dhe përfitoni në çmim nga ofertat dhe kombinimet e produkteve të 

ndryshëm. ... 

Produkte të cilësisë së lartë që ju përmirësojnë cilësinë e jetesës dhe i bëjnë 

aktivitetet e mërzitshme të kryhen më shpejt, të jenë më të këndshme e më 

të efektshme.
508

  

 

Përfundimi  Premisat shumëfishe 

 

A1 Blini lirë... 

A2 përfitoni në çmim...    

A3 Produkte të cilësisë së lartë që përmirësojnë cilësinë e jetesës... 

A4 Produkte të cilësisë së lartë që i bëjnë aktivitetet e këndshme... 

                      

Figura IV. 7 Argumentim shumëfish në fushën komerciale (teksti shqip) 

 

(217) Light and compact, it consigns your unwieldy iron and ironing board to the 

cupboard, eradicates dry cleaning bills and works on even the most delicate 

fabrics.
509
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 Në argumentimin bashkërenditës, konektorët e përdorur janë të paktë. Në tekstin 

shqip ka disa përdorime të pakta me konektorët ndërsa dhe gjithashtu dhe në anglisht me 

while apo also. Në përdorimin e këtyre konektorëve nuk ka dallime domethënëse.  

 Në argumentimin nënrenditës teksti anglisht është më i pasur në përdorimin e 

konektorëve me funksion organizimin strukturor të këtij lloji argumentimi. Përdoret 

kryesisht konektori because.
510

   

 

(218) Professional advertising copywriter and professional photographer may 

seem like strange bedfellows, but they’re really not. In fact, they fit rather 

nicely together, because both take visualization, attention to detail, and a 

love of communicating to others.
511

  

 

 Përdorimi i konektorëve përmbyllës në këtë lloj argumentimi është shumë i 

vogël.
512

 Kjo për shkak se, si u përmend më sipër, përfundimet apo pikëpamjet e 

argumentimit komercial nuk parashtrohen hapur në tekst. Kjo sjell edhe mospërfshirjen e 

drejtpërdrejtë të këtyre konektorëve.   
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KREU I PESTЁ 

 

DENDURIA E PËRDORIMIT TË KONEKTORËVE  
 

 

V. 1 Metodologjia e matjes statistikore të dendurisë 

 

Për të marrë rezultate sa më të besueshme dhe të sakta për analizat përqasëse 

sasiore dhe cilësore të konektorëve janë përgatitur minibaza të dhënash (ose minikorpuse) 

me tekste autentikë për secilin lloj teksti argumentues në shqip dhe anglisht. Secila nga 

këto baza përmban deri në një maksimum prej pesë tekstesh të ndryshëm, ku secili prej 

tyre përmban nga rreth 1000
513

 deri në rreth 3000 fjalë.
514

 Gjithashtu, për të thjeshtëzuar 

disi analizat janë përdorur dy programe kompjuterike të thjeshta
515

, të cilët mund të 

kryejnë një numër të kufizuar veprimesh, si për shembull, numërimin automatik të fjalëve 

apo frazave
516

 të një apo disa teksteve. Kjo mënyrë kërkimore ndihmon në radhë të parë 

në saktësinë e lëvrimit të të dhënave gjuhësore dhe gjithashtu lehtëson punën e lodhshme 

për vjeljen e tyre në mënyrë manuale.  

Një mënyrë tjetër e përdorur për të arritur saktësi të dhënash në analiza ka  qenë 

nxjerra e vlerës së dendurisë relative (VDR) të konektorëve. Kjo vlerë ka të bëjë me 

raportin e krijuar midis përdorimit të konektorëve me frazat ekzistuese në tekstin t.
517

 

VDR-ja paraqet rëndësi në këto analiza, sepse përllogarit shpërndarjen e konektorëve në 

makronjësinë tekst në proporcion me mikronjësitë (apo përbërësit) e tekstit: frazat. Siç 

dihet, konektorët nuk mund të përdoren apo veprojnë me njësi më të vogla se frazat (për 

shembull, me togjet), kështu që janë drejtpërsëdrejti të lidhur dhe të ndërvarur prej tyre. 

VDR-ja nuk ka rëndësi vetëm në aspektin e analizës sasiore të konektorëve, por edhe në 

përqasjen cilësore të tyre. Për shembull, fjala vjen, nëse në anglisht ka një VDR shumë 

herë më të lartë se në shqip në fazën e argumentimit nga lokutori, atëherë ka shumë të 

ngjarë që argumentuesi të ketë përdorur më gjerë në të konektorët për të strukturuar këtë 
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 Përjashtuar rastet kur tekstet janë me një gjatësi të kufizuar, si për shembull në rastin e teksteve 

argumentues në fushën komerciale, të cilët janë jo më shumë se 500 fjalësh.  
514

 Megjithëse në asnjë rast gjatësia maksimale e një teksti (prej rreth 3000 fjalësh) nuk përkon me një tekst 

të vetëm, por me disa (më të shkurtër, le të themi). Për shembull, teksti 1 i argumentimit në fushën politike 

në shqip përmban rreth 2000 fjalë dhe dy fjalime nga dy folës të ndryshëm. Kjo shmang faktin që një tekst i 

vetëm të dominohet nga përdorime gjuhësore tipike të autorit. Mënyra e zgjedhur duket se të jep më shumë 

hapësira për shumëllojshmëri. 
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 TextSTAT (Simple Text Analysis Tool) (http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/) dhe 

TextStat 3.0 (http://www.lunerouge.org/spip/article.php3?id_article=443). 
516

 Në këtë pjesë të dytë të punimit termi frazë do t’i referohet fjalisë ose periudhës. Kjo për dy arsye. Së 

pari, dallimi midis tyre nuk është i rëndësishëm, veçanërisht në përllogaritjen e VDR-së, dhe së dyti, është i 

vetmi term që mund të gjenim për të përshkruar përafërsisht fjalinë apo periudhën.   
517

 Përllogaritja e VDR-së bëhet në këtë mënyrë: 

Numri i konektorëve në tekst / numri i frazave në tekst = VDR 

Për shembull, nëse në një tekst t janë përdorur 35 konektorë dhe teksti ka 98 fraza atëherë VDR-ja për 

konektorë është 0.36. Kjo do të thotë se në çdo frazë është përdorur 0.36 konektor ose, e llogaritur ndryshe,  

përafërsisht një në çdo tre fraza. VDR-ja e një konektori mund të dhjetëfishohet apo njëqindfishohet nëse 

është e nevojshme për t’u qartësuar më tepër. Në rastin tonë do të kishim 3.6 konektorë në çdo 10 fraza apo 

36 në çdo 100. 

http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/
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fazë, kurse në shqip i është drejtuar më tepër mjeteve të tjera. Gjithsesi, si njeri edhe tjetri 

aspekt meritojnë po aq vëmendje në përqasje. 

 

 

V. 2 Konektorët argumentues në fushën ligjore 

 

 Konektorët në tekstin argumentues në fushën ligjore shfaqen si mjete të 

rëndësishme konektoriale në realizimin e kohezionit dhe koherencës në procesin e 

argumentimit. Aspekte të rëndësishme të këtij lloji teksti, siç janë rrjedha logjike e tij apo 

organizimi strukturor i brendshëm, mbështeten në përdorimin e domosdoshëm të 

konektorëve. Këto mjete konektoriale kanë një vlerë dendësie relative të lartë në të dyja 

gjuhët, edhe pse në tekstin argumentues ligjor në anglisht konektorët hasen më shpesh, 

me një VDR 1.16 kundrejt atyre në tekstin shqip, të cilët e kanë VDR-në rreth 0.6. Tabela 

në vijim pasqyron në mënyrë të përmbledhur numrin e teksteve të përdorur dhe të 

analizuar në përqasjet sasiore dhe cilësore, gjatësinë e tyre, numrin e frazave në secilin 

lloj teksti si dhe sasinë e konektorëve të përdorur atje.  

 

 Tekste Fraza Konektorë VDR 

Shqip 4 (≈ 11,500)
518

 675 400 0.59 

Anglisht 4 (≈ 11,000) 521 603 1.16 

 

Tabela V. 1: VDR-ja e konektorëve në argumentimin ligjor 

 

 Tabela V. 2 më poshtë paraqet në mënyrë të detajuar VDR-të e të gjitha 

hiponimeve konektoriale të gjetur në tekstin argumentues në fushën ligjore në shqip dhe 

në anglisht.   

 

 Shqip  Anglisht 

 Përdorime VDR Përdorime VDR 

Lidhëza 341 0.51 414 0.8 

Ndajfolje 14 0.02 149 0.29 

Folje performative
519

 34 0.05 40 0.08 

Pjesëza 11 0.02 0 0 

Pasthirrma 0 0 0 0 

 

Tabela V. 2: VDR-ja e hiponimeve konektoriale në argumentimin ligjor 

 

Këto të dhëna na shërbejnë për të bërë përqasjen e analizave tona dhe për të nxjerrë 

përfundime rreth përdorimit të konektorëve në përgjithësi dhe hiponimeve të tyre në 

veçanti. Fillimisht, mund të bëhen disa vlerësime paraprake rreth konektorëve në këto 

tekste. Së pari, hiponimet konektoriale të tipit ndajfolje gjejnë një përdorim shumë të 

dendur në gjuhën angleze. Së dyti, përdorimi i pjesëzave si konektorë në këto lloj 

tekstesh duket se është më tipik për shqipen sesa për anglishten. Një situatë e ngjashme 
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vërehet edhe në tekstin argumentues në fushën politike, i cili trajtohet në nënkreun në 

vijim. Dhe së treti, për shkak të pohimeve me natyrë akte ligjërimore në këtë lloj 

argumentimi, shprehjet performative përdoren në argumentime në sasi të mjaftueshme, 

po të kemi parasysh edhe natyrën e këtij lloj argumentimi (për shembull, pranimin e 

fakteve, vlerësimin e argumentimit në përgjithësi ose vendimeve të dhëna nga trupi 

gjykues apo gjykatësi).     

 Në pjesën e parë të punimit u theksua fakti se konektorët janë shumëfunksionalë 

dhe se gjithashtu shfaqin vlera metafunksionale në tekst. Të dhënat e pasqyruara më 

poshtë në tabelën V. 3 na ndihmojnë për të parë se si dhe pse përdoren konektorët në 

tekstin argumentues ligjor. Për shembull, vërehet se konektorët kanë më tepër 

metafunksion logjik në këto tekste në të dyja gjuhët. 

 

  Metafunksioni 

  Ideacional Ndërvetjak Tekstual 

Shqip 0.51 0.07 0.02 

Anglisht 0.8 0.13 0.23 

 

Tabela V. 3: VDR-ja e konektorëve në metafunksionalitetet në argumentimin ligjor 

 

Në shqip konektorët me metafunksion ideacional përdoren mesatarisht një herë në çdo dy 

fraza (pra, po të njëqindfishonim VDR-në e konektorëve me këtë lloj metafunksioni 

atëherë do të kishim 50 përdorime në 100 fraza). Në anglisht, kjo shtrirje e përdorimit të 

konektorëve me të njëjtin metafunksion është rreth 80 për 100 fraza. Për shkak të tipareve 

të tekstit ligjor, konektorët me metafunksion ndërvetjak janë të pakët në të dyja gjuhët. 

Ky përdorim i vogël i konektorëve motivohet me faktin se teksti ligjor të lejon pak 

hapësira për përdorime dialogjike të konektorëve.  

Por, edhe nga aspekti i organizimit të brendshëm të tekstit, konektorët në shqip janë 

shumë të pakët, me një VDR 0.02. Në tekstin në anglisht, organizimi i brendshëm apo 

ndërlidhja midis frazave në tekst ka natyrë më tekstuale, parë në këndvështrimin e 

metafunksionit tekstual që konektorët kanë këtu. Në përgjithësi, mund të thuhet se 

konektorët në tekstin argumentues ligjor përdoren më dendur për të ndërtuar lidhje 

logjike brenda periudhave. Shembujt e mëposhtëm ilustrojnë shtrirjen e konektorëve me 

këtë metafunksion.  

 

(219) Kolegji Civil vëren se, nisur nga parashikimet e pikave 2 dhe 6 të vendimit 

të sipërcituar të Këshillit të Ministrave, jo vetëm gjatë kohës së zhvillimit të 

procedurave të privatizimit me ankand të objektit “Drilon nr.1” në 

Pogradec, por edhe gjatë zhvillimit të këtij gjykimi në të gjitha shkallët e tij, 

nga ana e palës paditëse nuk u paraqit ndonjë vendim i KKKP-ve që të 

përcaktonte se palës paditëse i është njohur ose kthyer ndonjë sipërfaqe 

trualli në zonën ku ndodhet objekti i privatizuar që lidhet me 

mosmarrëveshjen në gjykim, apo t’i jetë njohur paditësve e drejta e 

parablerjes së objekteve shtetërore mbi atë truall.
520
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(220) Lord Collins has considered article 12.3(b) in some detail. I entirely 

agree with paragraphs 47 to 58 of his analysis. I also agree with him that 

the questions whether the relevant acceptance of jurisdiction must be before 

the court is seised or whether it can be later and, if so when, are important 

questions and, if the appeal depended upon the answers, (subject to what I 

say below) may have to be referred to the European Court of Justice. It is 

perhaps for this reason that Lord Collins does not express a concluded 

view on the point.
521

 

 

 Dy trajtime sasiore të fundit kanë të bëjnë me funksionet e ekspansionit dhe 

projeksionit të konektorëve në tekst si dhe me përdorimet e tyre përgjatë dimensioneve 

tekstuale parataktike dhe hipotaktike. Tabela në vijim paraqet VDR-të e konektorëve në 

aspektet e sipërpërmendura.  

 

 Funksionet Dimensionet 

 Ekspansioni Projeksioni Parataktike Hipotaktike 

Shqip 0.54 0.05 0.36 0.19 

Anglisht 1.03 0.13 0.38 0.47 

 

Tabela V. 4: VDR-ja e konektorëve në funksionet dhe dimensionet tekstuale të 

argumentimit ligjor 

 

 Konektorët në argumentimin ligjor në anglisht kanë një shtrirje përdorimi rreth dy 

herë më të madhe se në shqip në funksionin e ekspansionit dhe pothuajse dy herë e 

gjysmë më shumë se në funksionin e projeksionit. Kjo vjen si rrjedhojë e përdorimit të 

gjerë të konektorëve tip lidhëza dhe ndajfolje lidhëze, me funksion ekspansioni në tekstet 

anglisht dhe mospërdorimit të konektorëve tip ndajfolje komentuese me funksion 

projeksioni në tekstet shqip. Në lidhje me dimensionet, teksti argumentues ligjor në shqip 

realizon konektivitetin parataktik po aq larmishëm sa edhe në tekstet në anglisht, mirëpo 

nuk shfaqet po aq dinamik në konektivitetin hipotaktik, për të cilin përdor rreth dy herë 

më pak konektorë. 

 Shembujt (221) dhe (222) në vijim ilustrojnë ndërthurjen e përdorimit të 

konektorëve në dy funksionet përgjatë dy dimensioneve në tekstet argumentues ligjorë në 

secilën gjuhë. 

 

(221) Ky Kolegj konstaton se të dyja Gjykatat, si ajo e Apelit Vlorë dhe Rrethit 

Gjyqësor Fier, me të drejtë kanë arritur në përfundimin se marrëdhënia e 

punës midis palëve ndërgjyqëse përjashtohet nga zbatimi i dispozitave të K. 

Punës. 

Në nenin 4 të K. Punës ligjvënësi ka përcaktuar se subjektet e këtij Kodi 

janë punëmarrësit në sektorin privat, kurse punëmarrësit në sektorin publik 

nuk janë subjekte të këtij Kodi, por punësimi i tyre në sektorin publik 

rregullohet me ligj të veçantë. 
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Ky Kolegj e gjen të drejtë konkluzonin e të dyja gjykatave kur, për të 

zgjidhur këtë mosmarrëveshje objekt i këtij gjykimi, i referohet ligjit nr. 

8766, datë 05.04.2001 “Për policinë e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, 

ligj mbi bazën e të cilit është lidhur edhe marrëdhënia e punës midis palëve 

ndërgjyqëse.
522

 

 

(222) Although I am reasonably firm in my opinion that the proper construction 

of these provisions is as Mr Setright submitted it should be, I agree with 

Lady Hale and Lord Collins that it is not necessary for a final view on the 

question to be reached in the present case. This is so because it is clear that 

the father had unequivocally accepted the jurisdiction of the court when, in 

2007, it was indisputably seised of the proceedings. As has been pointed 

out, moreover, his subsequent attitude to the proceedings evinced 

unambiguous acceptance of the court’s jurisdiction.
523

 

 

Në shembullin (221) në shqip konektori konstaton kryen funksionin e projeksionit të 

përfundimit të arritur nga dy gjykatat përgjatë dimensionit hipotaktik, kurse dhe por 

kryejnë ekspansionin e propozicioneve që sjellin në tekst dhe ndërtojnë konektivitetin në 

dimensionin parataktik, ndërsa kur ekspansionin e propozicionit në dimensionin 

hipotaktik. Në shembullin (222) në anglisht konektorët although, as, because dhe when 

kryejnë ekspansionin e tekstit përgjatë dimensionit hipotaktik dhe I think bën 

projeksionin e propozicionit po përgjatë këtij dimensioni. Ndërsa, moreover përdoret me 

funksion ekspansionin e periudhës paraprijëse me atë vijuese.  

 

 

V. 3 Konektorët argumentues në fushën politike 

 

Konektorët në tekstin argumentues në fushën politike kanë një përdorim të gjerë 

dhe të shumëllojshëm si në shqip dhe në anglisht. Fakti që këto mjete konektoriale gjejnë 

një përdorim me vlerë dendësie mesatare për frazë ≈ 1 në shqip dhe ≈ 1.8 në anglisht 

tregon se njësitë fraza që përbëjnë këtë tekst mbështeten gjerësisht në to për të organizuar 

tekstin. Dhe kjo duket se vlen për disa aspekte gjuhësore dhe metagjuhësore në tekst. 

Tabela V. 5 sjell të dhëna statistikore në lidhje me numrin e teksteve të përdorur për 

analizat si dhe numrin e leksemave në to. Gjithashtu, në këtë tabelë pasqyrohet numri i 

frazave si dhe ai i konektorëve të gjetur në këto tekste për secilën gjuhë. 

 

 Tekste Fraza Konektorë VDR 

Shqip 5 (≈ 13,000) 570 594 1.04 

Anglisht 5 (≈ 13,000) 527 934 1.77 

 

Tabela V. 5: VDR-ja e konektorëve në argumentimin politik 
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 Tabela IV. 6 në vijim përmbledh në mënyrë të detajuar përdorimet dhe vlerën e 

dendurisë relative për hiponime konektoriale sipas secilës gjuhë në të gjithë tekstet e 

shfrytëzuar për analiza.  

 

 Shqip  Anglisht 

 Përdorime VDR Përdorime VDR 

Lidhëza 479 0.84 813 1.54 

Ndajfolje 54 0.09 75 0.14 

Folje performative
524

 34 0.06 31 0.06 

Pjesëza 5 0.01 0 0 

Pasthirrma 21 0.04 15 0.03 

 

Tabela V. 6: VDR-ja e hiponimeve konektoriale në argumentimin politik 

 

Ajo gjithashtu na ndihmon paraprakisht të bëjmë disa vlerësime rreth përqasjes së 

analizës sasiore dhe cilësore të konektorëve në të dyja gjuhët. Për shembull, mund të 

vërehen që në fillim dy fakte interesante. Së pari, shqipja të jep hapësira për përdorimin e 

pjesëzave në këtë lloj teksti (megjithëse të kufizuar). Këta konektorë duket se 

kontribuojnë në organizimin ndërvetjak midis interlokutorëve, gjë që nuk e shfaqin në 

anglisht. Dhe së dyti, ndryshe nga parashikimet tona paraprake, konektorët e tipit folje 

apo shprehje performative përdoren po aq dendur në shqip sa edhe në anglisht. Nëpërmjet 

tyre, teksti argumentues përfshin akte ligjërimore në formë eksplicite. 

 Nga të dhënat sasiore të përftuara vëmë re se konektorët në shqip dhe veçanërisht 

në anglisht, shfaqin metafunksione të theksuara ideacionale në tekstin argumentues në 

fushën politike (të dhënat në tabelën V. 7 më poshtë). Kjo dëshmon faktin se konektorët 

tekstualë krijojnë në një pjesë të madhe konektivitetin logjik midis pjesëve të këtij lloji 

teksti.  

  Metafunksioni 

  Ideacional Ndërvetjak Tekstual 

Shqip 0.84 0.12 0.08 

Anglisht 1.54 0.1 0.13 

 

Tabela V. 7: VDR-ja e konektorëve në metafunksionalitetet në argumentimit politik 

 

Nëse do t’i njëqindfishonim shifrat e më poshtme për të pasur një ide më të qartë, 

atëherë do kishim, për shembull, një tekst në shqip të përbërë nga 100 fraza në të cilin 84 

konektorë do të mundësonin lidhjen logjike të pjesëve të tij. Në anglisht, kjo është edhe 

më e theksuar, pra 154 konektorë në të njëjtin lloj teksti. Ndërkohë që VDR-të e 

metafunksioneve ndërvetjake dhe tekstuale të marra së bashku janë 0.2 në shqip dhe 0.23 

në anglisht për frazë. Si fillim, mund të themi se teksti argumentues në fushën politike 

dominohet, ndër të tjera, nga përdorimi i konektorëve me qëllim organizimin e tij logjik. 

Kjo është shumë herë më tepër e theksuar në anglisht sesa në shqip. Dy shembujt e 

mëposhtëm tregojnë shpërndarjen dhe dendësinë e konektorëve me metafunksion logjik 

në tekst. 
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(223) Nuk dua të zgjatem më shumë, sepse shumë gjëra do të thuhen edhe nga të 

tjerët, por desha të shtoj se do të jetë një gjë shumë e madhe, e rëndësishme, 

në rast se Kuvendi do ta miratojë këtë ligj, (më falni, unë po ju them me 

respektin më të madh individualisht, edhe për këtë komision të nderuar) do 

të bëjë hapin e parë cilësor me këtë ligj, që një pjesë e buxhetit të pushtetit 

lokal të kalojë në funksion të institucioneve artistike.
525

 

 

(224) We should not forget either the progress that has been made and when more 

is achieved things will improve further. Equal pay and more and wider job 

opportunities have not yet been totally achieved but there has been progress. 

A lot of this has helped to give women more confidence and money to leave 

abusive partners if that becomes necessary.
526

 

 

Dy aspekte të fundit që merren në shqyrtim në këtë analizë sasiore i përkasin 

funksioneve të ekspansionit dhe projeksionit të konektorëve, si dhe përdorimit të tyre 

përgjatë dy dimensioneve: atij parataktik dhe atij hipotaktik. Të dhënat sasiore në lidhje 

me VDR-të në secilën gjuhë janë pasqyruar në tabelën V. 8 në vijim. 

 

 Funksionet Dimensionet 

 Ekspansioni Projeksioni Parataktike Hipotaktike 

Shqip 0.97 0.07 0.35 0.7 

Anglisht 1.67 0.09 0.7 1.07 

 

Tabela V. 8: VDR-ja e konektorëve në funksionet dhe dimensionet tekstuale të 

argumentimit politik 

 

Paraprakisht vërehet se konektorët në tekstin argumentues në anglisht kanë një përdorim 

më të shtrirë në aspektin sasior, por edhe në atë të shumëllojshmërisë, siç edhe do të 

shihet në kreun pesë. Për momentin, do të ndalemi këtu me këtë çështje, dhe përpara se të 

mbyllim këtë nënkrye po sjellim një shembull për secilën gjuhë, në të cilët ka një 

ndërthurje të përdorimit të konektorëve në funksionet dhe dimensionet e diskutuara 

shumë shkurtimisht këtu.  

 

(225) Unë mendoj se ne nuk duhet t’i ngatërrojmë gjërat. Duhet të jemi të qartë e 

racionalë dhe ta miratojmë këtë dokument të rëndësishëm, sepse në këtë 

mënyrë tregojmë vlerat tona të demokracisë dhe kontribuojmë jo vetëm për 

marrëdhëniet tona mes Shqipërisë dhe Greqisë, por kontribuojmë tërësisht 

për një frymë të re të së sotmes dhe të së nesërmes në Ballkanin tonë.
527

 

 

(226) Citizenship is important because it provides young people with the 

knowledge and skills they need to become employable and to make an 

effective contribution to public life. Surely that is part of what the Prime 
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Minister means by the big society. Citizenship is intellectually rigorous and 

children see it as relevant to their lives, which is more than can be said for 

quadratic equations in most cases. That is why young people find it 

interesting and engaging.
528

 

 

Konkretisht, në shembullin (225) hasim konektorin unë mendoj, i cili ka funksion 

projektimi të propozicionit që sjell në tekst përgjatë dimensionit hipotaktik. Konektorët 

dhe dhe por kryejnë ekspansionin e tekstit përgjatë dimensionit parataktik dhe konektori 

sepse ekspansionin përgjatë dimensionit hipotaktik. Kurse, në shembullin (226) konektori 

surely ka funksion projeksioni në dimensionin hipotaktik, konektorët and dhe because 

kryejnë ekspansionin tekstual përgjatë dimensioneve parataktike (and) dhe hipotaktike 

(because). Dhe that is why përmbyll argumentimin duke parashtruar përfundimin me 

ekspansion tekstual.  

  

 

V. 4 Konektorët argumentues në fushën diplomatike 

 

Konektorët në tekstin argumentues në fushën diplomatike përbëjnë një nga mjetet 

më të rëndësishme në ndërtimin e kohezionit dhe koherencës në organizimin global të 

këtij lloj teksti. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh në përdorimin e konektorëve në dy 

tekstet, megjithëse, ashtu si edhe në llojet e tjera të teksteve që janë shqyrtuar, teksti në 

anglisht duket se përdor një numër më të madh të konektorëve nga ai në shqip. VDR-ja e 

konektorëve në anglisht është rreth 0.8 dhe në shqip rreth 0.72. Tabela në vijim paraqet të 

dhëna të detajuara në lidhje me tekstet e përdorura, gjatësinë e tyre, si dhe përdorimin e 

konektorëve në to. 

 

 Tekste Fraza Konektorë VDR 

Shqip 2 (≈ 2,500) 125 90 0.72 

Anglisht 2 (≈ 4,000) 167 134 0.8 

 

Tabela V. 9: VDR-ja e konektorëve në argumentimin diplomatik  
 

 Gjithashtu, Tabela V. 10 më poshtë paraqet në mënyrë të detajuar përdorimet e 

hiponimeve konektoriale dhe VDR-të e tyre në tekstet e analizuar në të dy gjuhët.  
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 Shqip  Anglisht 

 Përdorime VDR Përdorime VDR 

Lidhëza 65 0.52 115 0.69 

Ndajfolje 8 0.06 16 0.1 

Folje performative
529

 17 0.14 3 0.02 

Pjesëza 0 0 0 0 

Pasthirrma 0 0 0 0 

 

Tabela V. 10: VDR-ja e hiponimeve konektoriale në argumentimin diplomatik 

 

Këto të dhëna statistikore do të shërbejnë për tu mbështetur në analizat cilësore në kreun 

vijues. Megjithatë, çka vërehet më shumë në të dhënat e mësipërme është përdorimi i 

dendur i foljeve performative në tekstin argumentues shqip. Shembulli (227), paraqet 

përdorimin e dy prej tyre në tekst, përshëndes dhe shpreh. 

 

(227) ...“integrimi i Ballkanit Perëndimor nuk është zgjerim i mëtejshëm i kufijve 

të BE-së por më tepër një përfshirje e një rajoni të rrethuar nga kufijtë e BE-

së”. Unë e përshëndes këtë dhe shpreh kënaqësinë time që Presidenca 

Polake i kushton të njëjtën rëndësi Ballkanit Perëndimor.
530

 

 

 Përdorimi i shpeshtë i foljeve performative në tekstin shqip ndikon edhe në natyrën 

e metafunksionit ndërvetjak që karakterizon këto argumentime. Siç vërehet, teksti 

argumentues shqip në fushën diplomatike ka më tepër përdorime të konektorëve me 

metafunksion ndërvetjak sesa tekstual. Kjo tregon për një ligjërim më tepër dialogjik sesa 

koheziv, në lidhje me përdorimin dhe shpërndarjen e konektorëve.
531

 Tabela më poshtë 

jep të dhënat përkatëse. 

 

  Metafunksioni 

  Ideacional Ndërvetjak Tekstual 

Shqip 0.52 0.14 0.06 

Anglisht 0.69 0.02 0.1 

 

Tabela V. 11: VDR-ja e konektorëve në metafunksionalitetet në argumentimin 

diplomatik 

 

 Gjithsesi, si teksti në shqip edhe ai në anglisht dominohen në mënyrë të qartë nga 

përdorimet e konektorëve, të cilët ndërtojnë konektivitetin logjiko-semantik midis 

pjesëve të tekstit. Edhe në këtë lloj argumentimi spikat metafunksioni ideacional i 

konektorëve të përdorur në to. Vërejmë shtrirjen e tyre në dy shembujt e mëposhtëm. Në 

shembullin (228) janë përdorur tre nga konektorët më të shpeshtë dhe më me peshë në 
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 Tek foljet performative janë përfshirë gjithashtu edhe foljet parentetike. 
530

 Marrë nga Fjala e Ministrit Haxhinasto në samitin e 6-të të Kroacisë, 8-9 Korrik 2011. 

(http://www.mfa.gov.al/) 
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 Një arsye që gjykojmë se ndikon në përdorimin e madh të foljeve performative ka të bëjë me 

përmbajtjen e tekstit argumentues në shqip, i cili dikton në një farë mënyre veprimin e konektorëve në akset 

e tij vertikale dhe horizontale. Për këtë u fol më gjerë në kreun e katërt. 

http://www.mfa.gov.al/index.php?option=com_multicategories&view=article&id=7717%3Afjala-e-ministrit-haxhinasto-ne-samitin-e-6-te-te-kroacise-8-9-korrik-2011&Itemid=55&lang=sq
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tekstin shqip, dhe, por dhe edhe. Kurse në shembullin (229) janë përdorur konektorët but, 

where, and dhe or. 

 

(228) Ne përshëndesim rezultatet e takimit të fundit mbi çështjet konsullore, të 

mbajtur gjatë kryesisë malazeze, për lëvizjen e lirë në rajon vetëm nëpërmjet 

përdorimit të Kartave të Identitetit dhe inkurajojmë zbatimin e vendimeve 

për të cilat është rënë dakord. 

Por edhe pse rajoni po ecën përpara, në rrugëtimin tonë kemi ende sfida. 

Një nga këto sfida është pjesëmarrja e Kosovës në proceset e bashkëpunimit 

rajonal.
532

 

 

(229) But we should be absolutely clear that no difficulty in relations can ever 

excuse in any way or under any circumstances the falure to protect 

diplomatic staff and diplomatic premises. Iran is a country where 

Opposition leaders are under house arrest, more than 500 people have been 

executed so far this year and where genuine protest is ruthlessly stampe on. 

The idea that Iranian authorities could have protected our Embassy or that 

this assault could have taken place without some degree of regime consent is 

fanciful.
533

 

 

 Një çështje e fundit që trajtohet shkurtimisht në këtë përqasje sasiore të 

konektorëve lidhet me funksionet e tyre përgjatë dimensioneve tekstuale. Statistikat 

paraqiten në tabelën V. 12 në vijim.  

 

 Funksionet Dimensionet 

 Ekspansioni Projeksioni Parataktike Hipotaktike 

Shqip 0.58 0.14 0.46 0.2 

Anglisht 0.79 0.02 0.46 0.45 

 

Tabela V. 12: VDR-ja e konektorëve në funksionet dhe dimensionet tekstuale të 

argumentimit diplomatik 

 

Konektorët në tekstin argumentues në fushën diplomatike në anglisht shfaqin më tepër 

funksion ekspansioni sesa në shqip, kurse konektorët në shqip përdoren më tepër për të 

bërë projeksionin e përmbajtjes së ligjërimit. Dallime gjithashtu vërehen përgjatë 

dimensionit hipotaktik, në të cilin anglishtja përdor më tepër konektorë, veçanërisht 

hiponime konektoriale të tipit lidhëza nënrenditëse, siç edhe ilustrohet në shembullin 

(230) në vijim, në të cilin përdoren konektorët when, where, as dhe if me synim 

realizimin e konektivitetit përgjatë dimensionit hipotaktik në tekstin argumentues 

diplomatik. 
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 Marrë nga Fjala e Zv.Kryeministrit dhe Ministrit të Punëve të Jashtme, Z. Edmond Haxhinasto në 

Ministerialin e SEECP në Budva. 

(http://www.mfa.gov.al/) 
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 Marrë nga Foreign Secretary Statement to the House of Commons on British Embassy Tehran. 

(http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=PressS&id=699874682) 

http://www.mfa.gov.al/index.php?option=com_multicategories&view=article&id=7716%3Afjala-e-zvkryeministrit-dhe-ministrit-te-puneve-te-jashtme-z-edmond-haxhinasto-ne-ministerialin-e-seecp-ne-budva&Itemid=55&lang=sq
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(230) And Europe as a whole must conquer the instict to turn inwards, at a time 

when we need to be more outward-looking than ever to seek opportunity 

where today these opportunities truly exist. 

The size and importance of the EU means that we will not turn away 

from our efforts to stabilise growth and recovery here. But, as the 

Chancellor has said, “the whole world must be our market place”. Our 

approach would be short sighted if we focused only on the EU.
534

 

 

 

V. 5 Konektorët argumentues në fushën komerciale 

 

 Në kreun IV. 5 Konektorët në fushën komerciale vumë në dukje faktin se teksti 

argumentues në fushën komerciale karakterizohet nga tipare gjuhësore disi të ndryshme 

nga ato të llojeve të tjera të tekstit argumentues. Në vijim do të diskutohen shkurtimisht 

çështje të përdorimit sasior të konektorëve në këtë lloj argumentimi. 

 Nga tekstet e marrë për analizë, në argumentimin komercial gjejmë një përdorim të 

gjerë të konektorëve. Në tekstin shqip, konektorët janë më pak të përdorur sesa në tekstin 

anglisht, por hasen më shpesh në dallim nga disa lloje të tjera tekstesh argumentues në 

shqip, si për shembull në argumentimin ligjor apo atë diplomatik. Kjo tregon se 

konektorët në tekstin shqip përdoren si mjete eksplicite për të kryer konektivitetin logjik 

dhe koherent brenda tekstit. Kjo gjë vlen edhe për tekstin argumentues në gjuhën angleze, 

vetëm se këtu konektorët janë të pranishëm në çdo frazë të përdorur në tekst. Të dhënat 

statistikore lidhur me përdorimin e konektorëve në tekstin argumentues në fushën 

komerciale janë paraqitur në tabelën vijuese. 

 

 

 Tekste Fraza Konektorë VDR 

Shqip 5 (≈ 900) 53 46 0.87 

Anglisht 5 (≈ 1,300) 75 82 1.09 

 

Tabela V. 13: VDR-ja e konektorëve në argumentimin komercial  

 

 Megjithëse shtrirja e përdorimit të tyre lidhet me rëndësinë e tyre në konektivitetin 

tekstual, si në tekstin argumentues shqip ashtu dhe në atë anglisht, konektorët nuk kanë 

një larmi përdorimi ashtu si në llojet e tjera të argumentimit të trajtuara deri tani. Kjo 

nënkupton faktin se vetëm pak hiponime konektoriale përdoren këtu. Konkretisht hasim 

përdorimin e lidhëzave dhe ndajfoljeve lidhëze, të cilat janë pasqyruar në tabelën vijuese.  
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 Shqip  Anglisht 

 Përdorime VDR Përdorime VDR 

Lidhëza 40 0.75 67 0.9 

Ndajfolje 6 0.12 15 0.2 

Folje performative 0 0 0 0 

Pjesëza 0 0 0 0 

Pasthirrma 0 0 0 0 

 

Tabela V. 14: VDR-ja e hiponimeve konektoriale në argumentimin komercial 

 

Shembujt (231) dhe (232) në vijim ilustrojnë përdorimin e këtyre hiponimeve në 

argumentimin komercial. Tek shembulli i parë kemi përkatësisht përdorimin e dy 

lidhëzave nëse dhe dhe si dhe përdorimin e ndajfolje lidhëze atëherë. Kurse në 

shembullin e dytë hasim përdorimin e lidhëzave if, that, then, and dhe ndajfoljeve lidhëze 

however dhe yet. Siç vërehet në këto shembuj, shtrirja e konektorëve në argumentimin në 

anglisht është jo vetëm më e madhe, por edhe më sistematike në shpërndarje. 

 

(231) Nëse dëshironi që shtëpia juaj të ketë një prekje bashkëkohore dhe t’ju 

përqafojë gjithmonë me butësinë dhe ngrohtësinë e materialeve më cilësore 

– atëherë produktet e linjës Dormeo janë ato që ju duhen.
535

 

 

(232) A lot of companies position themselves as “the one-source solution,” a 

claim I’m unwilling to make. However, if you want a concept and/or copy 

“that sells the soap,” and/or high-resolution digital photographs that show 

your particular product to its best and most beautiful advantage, take a look 

at our site, then send us an e-mail outlining your needs and we’ll send back 

a quote; better yet, give us a call and we can discuss the job and pricing live 

and in person. Either way, you are under no obligation.
536

 

 

 Ashtu si në llojet e argumentimeve të tjera edhe në argumentimin komercial, 

konektorët veprojnë me metafunksione të përcaktuara. Në dallim nga to, konektorët këtu 

përdoren kryesisht me metafunksione ideacionale dhe tekstuale. Po të shikojmë VDR-të 

në të dyja gjuhët, të cilat janë paraqitur në tabelën vijuese, do të vërejmë se konektorët 

me metafunksion ideacional kanë një shtrirje të njëjtë në të dyja gjuhët, por kanë një 

shpërndarje të zhdrejtë në metafunksionin tekstual, në të cilin konektorët në 

argumentimin në anglisht përdoren gati dy herë më shumë sesa në shqip. Ndërkohë, siç 

edhe thamë, metafunksioni ndërvetjak nuk krijohet me anë të konektorëve. 

 

 

 

 

 

                                                 
535
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  Metafunksioni 

  Ideacional Ndërvetjak Tekstual 

Shqip 0.74 0 0.13 

Anglisht 0.78 0 0.31 

 

Tabela V. 15: VDR-ja e konektorëve në metafunksionalitetet në argumentimit 

komercial 

  

Shembulli (233) ilustron shpërndarjen e konektorëve me metafunksion tekstual 

duke krijuar efekte të veçanta në reklamën e makinës roje elektrike, për të cilat do të 

flasim në pjesën e analizave cilësore. Në këtë shembull lokutori ka përdorur konektorët 

and, but dhe actually me metafunksion tekstual. 

 

(233) It sounds incredible. But that’s because it is. Nerelco® can actually shave 

you below skin level to give you an exceptionally close shave. And because 

you can shave without the blades even touching your face, the results are 

remarkably comfortable.  

 ... Such superior technology delivers not only an incredibly close shave. But 

a totally comfortable one. 

 Try the Norelco. 

 And begin appreciating the highest standards of shaving for yourself.
537

 

 

 Gjithashtu, konektorët në tekstin anglisht kanë më tepër funksione të ekspansionit 

të tekstit me synim zgjerimin e përmbajtjes me informacion të mëtejshëm. Këtu hasim 

përdorimet e lidhëzave dhe të ndajfoljeve lidhëze. Edhe përgjatë dimensionit parataktik 

këta konektorë përdoren më shumë në argumentimin në anglisht sesa në shqip, mirëpo 

gjejnë një shpërndarje pothuajse të barabartë në dimensionin hipotaktik në të dyja gjuhët. 

Tabela V. 16 në vijim paraqet VDR-të e funksioneve dhe dimensioneve të konektorëve 

në tekstin argumentues komercial në shqip dhe anglisht. 

 

 Funksionet Dimensionet 

 Ekspansioni Projeksioni Parataktike Hipotaktike 

Shqip 0.87 0 0.28 0.45 

Anglisht 1.08 0.01 0.43 0.47 

 

Tabela V. 16: VDR-ja e konektorëve në funksionet dhe dimensionet tekstuale të 

argumentimit komercial 
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KONKLUZIONE 
 

 

Një nga tiparet më të rëndësishëm të tekstit është konektiviteti, i cili karakterizon 

organizimin e tij logjiko-semantik si dhe strukturimin e gjithë elementeve që e përbëjnë. 

Mënyra më e qartë e shfaqjes dhe përmbushjes së konektivitetit tekstual është nëpërmjet 

përdorimit të konektorëve.  

Konektorët në vetvete përbëjnë një klasë të hapur, në të cilën përfshihen disa 

hiponime konektoriale si për shembull lidhëza (bashkërenditëse dhe nënrenditëse), 

ndajfolje apo shprehje ndajfoljore, pjesëza, pasthirrma, folje performative ose parentetike 

si dhe ndërtime të tjera leksikore apo gramatikore. Ashtu siç edhe u diskutua në këtë 

punim, konektorët gëzojnë veti të veçanta tekstuale, të cilat, së pari, i dallojnë ata nga 

njësi të tjera gjuhësore dhe, së dyti, i lejojnë ata të përdoren dhe të veprojnë në tekst si 

mjete që mundësojnë konektivitetin tekstual në aspektin e realizimit të kohezionit (pra, 

ndërlidhjes dhe ndërvarjes së pjesëve të tekstit) dhe të koherencës (pra, qëndrueshmërisë 

semantike tekstuale). 

 Shumë nga këto veti u trajtuan në këtë punim dhe ngërthejnë mospërfshirjen e tyre 

në përmbajtjen propozicionale të tekstit, dallueshmërinë e tyre nga ana sintaksore në 

tekst, funksionimin e tyre përgjatë akseve horizontale dhe vertikale në tekst si dhe 

funksionimin e tyre në planin lokal dhe global të tij. Në këtë prizëm, konektorët shfaqen 

si mjete shumëfunksionale, të cilët ndërtojnë marrëdhënie metafunksionale si brenda 

tekstit dhe jashtë tij. Ata mund të kategorizohen si semantikë apo pragmatikë, me vlera 

anaforike apo deiktike në organizimin dhe strukturimin shumëplanësh të tekstit, duke 

ndihmuar lokutorin në prodhimin e tekstit dhe interlokutorin në perceptimin dhe 

interpretimin e tij. Konektorët përgjithësisht nuk kanë kuptim semantik të mëvetësishëm, 

por funksione të veçanta tekstuale. 

Tradicionalisht, konektorët, ose më saktë disa hiponime të tyre si lidhëzat, 

ndajfoljet, pjesëzat apo pasthirrmat janë hulumtuar në planin lokal të tekstit, pra kryesisht 

brenda periudhës. Mirëpo, trajtimi i tyre në këtë plan sjell pak vlera studimore, pasi 

konektorët janë njësi të cilat domosdoshmërish veprojnë në planin global të tekstit. Në 

këtë prizëm, vlerat e tyre dalin më në pah po të hulumtohen në këndvështrimin e 

gjuhësisë së tekstit. Në të ata formojnë një sistem logjiko-semantik, ku dhe shfaqin 

shumëfunksionalitete në gërshetim me aspekte gjuhësore dhe jashtëgjuhësore të tekstit. 

Konkretisht, në këtë punim pamë se konektorët shërbejnë dhe funksionojnë si mjete 

konektoriale në tërësinë e tekstit. Gjithashtu, ata shfaqin metafunksione tekstuale në 

organizimin  dhe strukturimin e tekstit. Konektorët me metafunksion ideacional (apo 

logjik) bëjnë ndërlidhjen logjiko-semantike të përmbajtjes konceptuale dhe 

propozicionale të pjesëve të tekstit. Kryesisht këta konektorë veprojnë fillimisht në planin 

lokal dhe mandej shtrijnë vijimësinë logjike në planin global të tekstit. Konektorët me 

metafunksion ndërvetjak bëjnë konektivitetin e tekstit dhe faktorëve jashtë tij. Shpesh 

qëllimet, qëndrimet, gjykimet tona etj. mundësohen me anë të konektorëve me këtë 

metafunksion, siç u vërejt në rastin e foljeve performative apo pjesëzave. Për rrjedhojë, 

këta konektorë përfshijnë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë interlokutorët në 

komunikim. Konektorët me metafunksion tekstual bëjnë organizimin e pjesëve të tij në 

tërësinë e tekstit duke i ndërlidhur ato në mënyrë të ndërvarur, prandaj shërbejnë edhe më 

shumë në përmbushjen e realizimit apo koherencës së tekstit. 
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Shpesh gërshetimi i dy apo tre metafunksioneve të konektorëve njëkohësisht 

shërben për të përcjellë synimet e lokutorit në disa plane. Për shembull, krahas 

strukturimit logjik të tekstit, konektorët mundësojnë komunikimin e heshtur me 

interlokutorin. Kështu, krahas faktit që konektorët veprojnë në akset horizontale dhe 

vertikale të tekstit, ata përdoren jo pa synime të veçanta nga lokutori. Një shembull ishte 

përdorimi i foljeve performative garantoj apo guarantee, të cilat në aksin vertikal i 

kundërvihen konektorëve të tjerë brenda sistemit konektorial, sepse përdorimi i tyre 

diktohet nga synimi i lokutorit për t’i përcjellë propozicionet që ato paraprijnë si garanci. 

Gjithashtu, në aksin horizontal brenda apo jashtë tekstit, përdorimi i konektorëve diktohet 

nga përmbajtja e tekstit duke ndërvepruar me kontekstin dhe kotekstin. 

Pamë gjithashtu se funksionet dhe metafunkstionet e konektorëve shpesh bëjnë 

edhe kategorizimin e tyre në konektorë semantikë, të cilët ndërlidhin fjalitë e tekstit dhe 

konektorë pragmatikë, të cilët ndërlidhin pjesë të tekstit me njëri-tjetrin. Këta konektorë 

në të gjitha rastet realizojnë konektivitet të jashtëm apo të brendshëm në tekst. Por ata 

gjithashtu gjejnë referenca aty-këtu për të kryer konektivitet, pra ata shfaqin tipare 

anaforike, me anë të të cilave i referohen dhe ndërlidhin pjesë të tekstit brenda tekstit dhe 

tipare deiktike, me anë të të cilave sjellin universin e komunikimit brenda tekstit. 

Në kreun e dytë të punimit pamë se konektorët krijojnë raporte ndërlidhjesh të 

thjeshta dhe të përbëra midis pjesëve të tekstit. Këto dalin si të barabarta, por edhe të 

zhdrejta. Kështu, konektorët veprojnë përgjatë dimensionit parataktik, i cili ngërthen 

konektivitetin logjiko-semantik të pjesëve të tekstit me marrëdhënie bashkërenditjeje, por 

edhe përgjatë dimensionit hipotaktik, i cili ngërthen konektivitetin logjiko-semantik të 

pjesëve të tekstit me marrëdhënie nënrenditjeje. Por në më të shumtën e rasteve 

konektorët ndërthurin këto dimensione me njëra-tjetrën, pasi edhe vetë teksti ka shpesh 

natyrë të përbërë në organizimin dhe njëkohësisht strukturimin e tij. Siç u trajtua në po 

këtë krye, këto dimensione janë tipike për realizimin e konektivitetit përgjatë planit 

horizontal dhe vertikal të tekstit. 

Konektiviteti në tekst është një nga funksionet kryesore të konektorëve. Ata shfaqin 

funksione edhe më specifike në varësi të përdorimit konkret. Kështu, pamë se konektorët 

kanë funksion ekspansioni, pra shtrijnë rrjedhën logjiko-semantike të pjesëve të tekstit 

brenda tij, si dhe funksion projeksioni, me anë të të cilit shprehin përfaqësimin e ideve 

apo mendimeve. Hiponime konektoriale të veçanta kanë edhe funksione të veçanta. Për 

shembull, lidhëzat apo ndajfoljet lidhëze bëjnë ekspansionin e tekstit, kurse ndajfoljet 

komentuese apo foljet performative projeksionin e ideve në tekst. 

Konektorët me funksion ekspansioni në tekst u panë që janë dy llojesh. Ata, të cilët 

veprojnë brenda periudhës, me tipare strukturore dhe ata që veprojnë jashtë saj, me tipare 

kohezive. Konektorët e llojit të parë veprojnë përgjatë dy dimensioneve. Në to konektorët 

shfaqin tre nënfunksione. Ata shtjellojnë përmbajtjen e tekstit duke bërë shpjegimin apo 

shtjellimin e mëtejshëm të pjesëve të tekstit, pra ndërtojnë një konektivitet të tipit (=) 

midis pjesëve të tekstit. Konektorët gjithashtu bëjnë zgjerimin e pjesëve të tekstit me të 

tjera dhe për rrjedhojë shtrijnë më tej përmbajtjen propozicionale. Konektiviteti që 

realizohet këtu është i llojit (+) midis pjesëve të tekstit. Dhe së fundmi, konektorët 

mundësojnë shtimin e një pjese të tekstit me pjesë të tjera, duke krijuar konektivitet të 

llojit (X). Konektorët e llojit të dytë veprojnë në planin transfrazor dhe asnjëherë brenda 

periudhës. Këtë funksion e kryejnë hiponimet e llojit ndajfolje lidhëze, pjesëza, 

pasthirrma apo ndonjë njësi tjetër leksikore ose gramatikore. 
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Ndër konektorët me funksion projeksionin e tekstit dallojmë hiponimet ndajfolje 

komentuese, folje performative apo folje parentetike. Në gjuhësinë e tekstit këta 

konektorë kanë më tepër metafunksion ndërvetjak dhe krijojnë konektivitet ndërmjet 

tekstit dhe lokutorit apo interlokutorit dhe shpesh ndërmjet tyre. 

Në kreun e tretë u përpoqëm të trajtonim tiparet më spikatëse të tekstit argumentues 

në këndvështrimin e gjuhësisë së tekstit, por jo vetëm. Secili nga këto aspekte u ndërthur 

me përdorimin, funksionet, metafunksionet apo veçori të tjera të konektorëve.  

Siç edhe e përmendëm, pothuajse çdo tekst në thelb është argumentues. Kjo, sepse 

në ndërveprimet gjuhësore, njerëzit gjithmonë synojnë të përcjellin qëndrime, gjykime, 

informacione, përshkrime, ndenja etj. tek interlokutorët e tyre. Edhe pse fillimisht çdo lloj 

teksti duket të ndërtohet në rrafshin monologjik, një herë që hyn në ndërveprim, ai kalon 

në rrafshin dialogjik. Gjithashtu, është e vështirë të imagjinosh një tekst pa përdorime të 

shpeshta të konektorëve. Vetë dinamizmi i tij dhe konektiviteti midis pjesëve të 

brendshme apo aspekteve jashtëgjuhësore të tekstit kërkojnë në çdo pikë të tij praninë e 

konektorëve. Këto dy arsye shpjegojnë edhe rëndësinë e hulumtimit të konektorëve në 

tekstin argumentues dhe veçoritë të tij. 

 Tekstin argumentues e përshkruam si një lloj teksti, në të cilin mospërputhje 

pikëpamjesh apo qëndrimesh konfrontohen me qëllim zgjidhjen e tyre apo ndikimin tek 

interlokutorët. Këto qëndrime marrin forma të ndryshme në argumentim (p.sh. të thjeshta 

apo shumëfishe), dhe, siç edhe u trajtua, përfshijnë detyrimisht konektorë, të cilët janë 

shpesh përcaktues për to. 

Në po këtë krye, vumë në dukje se teksti argumentues është i organizuar për nga 

struktura në mënyrë sistematike. Ky organizim ngërthen elemente (përbërës) tekstuale si 

premisa, nënpremisa, përfundime apo nënpërfundime të cilat ndërveprojnë për të 

prodhuar tekstin argumentues të thjeshtë, të përbërë (shumëfish, bashkërenditës dhe 

nënrenditës), apo kompleks. Konektorët në këtë hierarki organizimi kanë shpesh rol 

vendimtar, pasi konektiviteti tekstual përmbush ndërlidhjen midis përbërësve të tekstit 

duke bërë strukturimin e përshtatshëm. Madje, edhe në shfaqjen apo përfaqësimin 

implicit të përbërësve, ne shpesh i drejtohemi konektorëve për të arritur në deduksione 

apo induksione logjike.  

Këto pretendime mbi rolin dhe rëndësinë e konektorëve në karakteristikat e tekstit 

argumentues përforcohen edhe më tej po të kemi parasysh se në secilën nga fazat e 

modelit argumentues (ballafaqimit, hapjes, argumentimit dhe përfundimit) konektorët 

vijnë në ndihmë jo vetëm në ndërtimin, por edhe në interpretimin e tyre, veçanërisht në 

dy të fundit. Për shembull, pamë që faza e argumentimit përfshin konektorë që sjellin 

argumentime shumëfish si sepse në shqip dhe because në anglisht, konektorë që 

ndërtojnë argumentime bashkërenditës si ndërsa në shqip dhe while në anglisht dhe faza e 

përfundimit e cila përfshin konektorë si kështu që në shqip apo therefore në anglisht. 

Argumentimi haset në fusha të ndryshme të jetës, si në fushën ligjore, politike, 

diplomatike apo komerciale dhe përdorimi i konektorëve në këto lloje tekstesh 

argumentues shfaqet i larmishëm dhe në varësi të fushës përkatëse. Kjo gjë na kujton 

faktin se konektorët kanë ato veçori, funksione, metafunksione apo vlera për të cilat 

përdoren në tekst dhe jo tipare jashtë tekstit, të paracaktuara dhe nominale. 

Në pjesën e dytë e punimit bëmë përqasjen e konektorëve në lloje të ndryshme 

tekstesh argumentues në gjuhën shqipe dhe atë angleze në planin e përdorimit te 

konektorëve dhe në atë të dendurise përdoruese. Në kreun e katërt përqasja e konektorëve 
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në tekstet e të dyja gjuhëve bëhet në aspektin e vlerave përdoruese, ku edhe vërehen 

dallimi më të mprehta të përdorimit të konektorëve. Konektorët me metafunksion 

ideacional janë të larmishëm dhe ndihmojnë në strukturimin e brendshëm të frazave të 

tekstit duke krijuar raporte të ndryshme. Këto raporte janë shpesh të konektivitetit tip (+) 

me anë të konektorëve (e)dhe, por dhe ose në tekstin shqip dhe and, but dhe or në tekstin 

anglisht. Kjo tregon se në llojet e teksteve argumentues në të dyja gjuhët (pavarësisht 

sasisë më të madhe të këtyre konektorëve që përdoren në gjuhën angleze kanë një prirje 

për të zgjeruar përmbajtjen e tekstit me plotësim informacioni, kundërvënie të tij dhe 

veçim në raste specifike. Por në këto lloj tekstesh duhet përmendur edhe përdorimi i 

shpeshtë i konektorit sepse në shqip dhe because në anglisht. Ky lloj konektori bën 

shtimin e përmbajtjes së tekstit me informacion shtesë. Kjo mund të jetë për të sjellë 

premisa, të cilat mbështesin njëra - tjetrën në argumentimet bashkërenditëse, shumëfishe 

apo nënrenditëse. 

Konektorët me metafunksion ndërvetjak shfaqin dallime të mprehta në 

argumentimet e ndryshme në të dyja gjuhët. Kështu, ndërsa argumentimi në shqip në 

fushën ligjore dhe politike përdor konektorë të llojit pjesëza si madje apo pikërisht për të 

organizuar argumentimin, teksti në anglisht përdor konektorë tip ndajfolje komentuese  

për tu përqendruar në aspektin e qëndrimit të lokutorit ndaj propozicioneve në tekst dhe 

jo në aspektin ligjërimor-funksional të tij. Shembuj të hasur ishin unfortunately, 

similiarly, clearly, obviously apo probably. Gjithashtu dallime vërehen edhe në 

konektorët që shprehin akte ligjërimi të llojit folje performative, kryesisht në 

argumentimin në fushën ligjore dhe diplomatike. Në fushën diplomatike në shqip 

përdoren folje në numrin shumës si për shembull vlerësojmë dhe besojmë, kurse në 

fushën ligjore në anglisht përdoren edhe lokucione performative dhe jo shprehje 

performative të mirëfillta si për shembull I would dismiss apo I do not accept. E veçanta e 

përdorimit të konektorëve në fushën komerciale është se aty nuk hasen përdorime të 

konektorëve që realizojnë metafunksion ndërvetjak në tekst. Kjo vjen për arsyen e 

përmendur se ky lloj argumentimi nuk ka tipare strukturimi të argumentimit të mirëfilltë 

dhe nuk ka natyrë polemizuese.  

Konektorët me metafunksion tekstual, pra që realizojnë strukturimin e 

argumentimit në aspektin kohesiv ndajnë tipare të përbashkëta në të dyja gjuhët. Për 

shembull, ata veprojnë më tepër në planin global të tekstit argumentues kryesisht me 

funksione konektiviteti rrjedhimor apo shkakor (prandaj apo kështu në shqip dhe 

therefore apo so në anglisht, lejues (megjithatë dhe gjithsesi në shqip dhe however në 

anglisht), zgjerues (gjithashtu në shqip dhe also në anglisht, renditës (se pari, se dyti etj. 

në shqip dhe firstly, secondly etj. në anglisht) apo përmbyllës (kështu (që) dhe 

përfundimisht në shqip dhe thus apo therefore në anglisht). 

Konektorët si në argumentin shqip edhe në atë anglisht veprojnë sipas rastit 

përgjatë akseve vertikale dhe horizontale të tekstit. Kjo është në varësi të përmbajtjes 

propozicionale të tij si dhe synimeve që përcjell lokutori në argumentim, paraprirjës që i 

bën kundërargumentimit dhe faktorëve të tjerë jashtëgjuhësor. 

Konektiviteti i përmbushur nëpërmjet metafunksioneve të konektorëve gjithashtu 

përcakton edhe ndërlidhjet semantike apo pragmatike midis pjesëve të tekstit dhe brenda 

tij. Në tekstet argumentuese të analizuara në të dyja gjuhët ka më tepër përdorime të 

konektorëve semantikë për shkak të prirjes që ekziston për të krijuar konektivitet logjik 

midis pjesëve të tij. Konektorët pragmatikë janë më të paktë por kanë rëndësinë e 
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ndërlidhjes së tekstit dhe faktorëve jashtëgjuhësorë, si synimi i lokutorit, qëndrimi i tij 

apo përcjellja e ndjenjave etj. Gjithashtu këta konektorë kryejnë konektivitet brenda 

tekstit duke ndihmuar në organizimin dhe interpretimin e tekstit argumentues. Konektorët 

semantikë janë përgjithësisht konektorë, të cilët kanë metafunksione ideacionale, të cilat 

hasen shpesh në të dyja gjuhët, por anglishtja është më e prirë për t’i përdoruar ata. 

Konektorët pragmatikë kanë kryesisht metafunksion ndërvetjak dhe tekstual. Edhe në 

tekstin argumentues në anglisht përdoren më tepër këta lloj konektorësh, megjithëse 

teksti shqip mund të përdorë hiponime konektoriale pragmatikë të veçanta, siç ishte rasti i 

pjesëzave në argumentimin politik dhe ligjor.  

Të dy llojet e konektorëve shfaqin edhe tipare anaforike dhe deiktike. Të parët 

dominojnë në të dy llojet e teksteve, por gjenden më tepër në argumentimin në anglisht. 

Nëpërmjet konektorëve anaforikë teksti argumentues në anglisht krijon konektivitet 

referues brenda dhe jashtë frazës në mënyrë më të shpeshtë se në tekstin argumentues në 

shqip. Kjo vërehet gjithashtu edhe me konektorët deiktikë, të cilët në anglisht gjejnë 

referencë jashtë tekstit, veçanërisht me ndajfoljet komentuese por edhe me foljet 

performative. Këto të fundit përdoren jo pak edhe në argumentimin shqip. 

Konektorët në tekstin argumentues shfaqin dy funksione kryesore: atë të 

ekspansionit të rrjedhës logjike në tekst dhe projeksionit të ideve. Në tekstet ligjore, 

politike, diplomatike dhe komerciale në anglisht ka një përdorim më të gjerë të 

konektorëve me funksion ekspansioni, nga të cilët dominojnë hiponimet lidhëza. Ata të 

cilët përdoren më tepër me funksion projeksionin e ideve dominojnë përsëri në 

argumentimin në anglisht megjithëse, si dhe u vërejt shprehjet performative janë më tepër 

të pranishme në të dyja gjuhët, veçanërisht në argumentimet ligjore dhe diplomatike. 

Në ekspansion konektorët kanë shpesh funksione më specifike. Për shembull, ata 

bëjnë shtjellimin e informacionit në tekst. Megjithëse, në tekstet e analizuara përdorime 

të këtyre konektorëve janë shumë të pakta. Hasen raste të izoluara të konektorit 

domethënë në argumentimin politik në shqip dhe for instance në argumentimin komercial 

në anglisht. Gjithsesi, këta lloj konektoresh vijnë në ndihmë të sqarimit të përmbajtjes 

tekstuale kur është e nevojshme. Përdorimi i konektorëve në zgjerimin e segmenteve të 

tekstit në dimensionin parataktik është i theksuar, veçanërisht me (e)dhe dhe por në shqip 

dhe and dhe but në anglisht, të cilët janë të ngjashëm në përdorim. Në dimensionin 

parataktik shtues argumentimi në shqip është më i pasur, veçanërisht në tekstin ligjor dhe 

politik në të cilët hasim pra, ndaj apo prandaj. 

Në dimensionin hipotaktik shtjellues hasim kryesisht konektorë si who, which dhe 

that në tekstin në anglisht dhe i cili etj. dhe që në shqip. Funksioni i këtyre konektorëve 

është të bëjnë strukturimin e brendshëm të tekstit në planin lokal dhe kanë më tepër tipare 

anaforike. Konektorët tipikë me funksion zgjerimin e informacionit janë kurse dhe ndërsa 

në shqip dhe while në anglisht, veçanërisht në tekstin ligjor dhe politik. Këta konektorë 

shërbejnë më tepër për të strukturuar argumentimin shumëfish dhe sidomos atë 

bashkërenditës. Së fundmi, konektorët me funksion shtimin e informacionit përgjatë 

dimensionit hipotaktik në tekst janë më të shumtit dhe më të larmishmit. Teksti 

argumentues anglisht duket se të jep më shumë mundësi për përdorimin e tyre, në varësi 

të përmbajtjes së argumentimit. Për shembull, në argumentimin ligjor vërehet një 

përdorim i shpeshtë i if, gjë që tregon për një natyrë hipotetike të tij në pjesë të veçanta. 

Gjithashtu në të dyja gjuhët përdoren shpesh konektorët sepse dhe because, të cilët janë 
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tipikë në sjelljen e argumentimeve nënrenditëse, veçanërisht në tekstin argumentues ligjor 

dhe politik. 

Por ekspansioni i informacionit në tekst nëpërmjet konektorëve përmbushet edhe 

me ndajfolje apo shprehje ndajfoljore. Në argumentimin politik spikasin përdorime të 

konektorëve renditës si së pari, së dyti etj. në shqip dhe firstly, secondly etj. në anglisht 

apo konektorëve përmbyllës si kështu (që) në shqip dhe therefore apo so në anglisht. Në 

tekstin argumentues në anglisht përdoret dendur konektori however, që u vërejt 

veçanërisht në tekstin ligjor dhe politik. 

Në planin e përdorimit sasior u vunë re dallime në përdorimin e konektorëve midis 

teksteve në të dyja gjuhët. Kështu, llojet e tekstit argumentues në gjuhën angleze priren të 

përdorin më shumë konektorë sesa ata në gjuhën shqipe. Kjo është veçanërisht më e 

theksuar në fushat ligjore dhe politike dhe më pak në ato diplomatike dhe komerciale. E 

veçanta e këtyre përqasjeve sasiore është fakti se në tekstin argumentues diplomatik 

përdoren më pak konektorë në të dyja gjuhët në krahasim me tekstet e tjera.  

Dallime specifike vërehen edhe në hiponimet e konektorëve të përdorur në këto 

lloje tekstesh. Lidhëzat përbëjnë në një masë të madhe hiponimin më të hasur në të dyja 

gjuhët, për të vijuar me përdorimin e ndajfoljeve dhe shprehjeve ndajfoljore. Përfshirja 

më e madhe e këtyre dy hiponimeve konektoriale në gjuhën angleze është e qartë në çdo 

lloj teksti argumentues. Përdorimet e foljeve performative dhe atyre parentetike janë të 

pakta në të dyja gjuhët dhe pa ndonjë ndryshim domethënës në planin sasior të 

përdorimit. Ndërkaq, teksti argumentues komercial, për vetë karakteristikat e tij, nuk 

përdor këto hiponime në asnjërën gjuhë. Interesant është përdorimi i disa pjesëzave (për 

shembull madje dhe pikërisht) në tekstet argumentues ligjor dhe politik në gjuhën shqipe. 

Anglishtja nuk përdor pjesëza në llojet e teksteve të analizuar në këtë punim. Ndoshta ky 

fakt është një tregues që gjuha shqipe ka hiponime të tipit pjesëza, të cilat mund të 

përdoren në tekste të “formalizuar” në fushën ligjore dhe politike. Përdorimi i 

pasthirrmave është i parëndësishëm në tekstet e analizuara, pasi ato ishin shumë të pakta, 

të përdorura vetëm në tekstin argumentues politik në forma përshëndetjeje apo 

falënderimi. 

Përdorimi i hiponimeve të veçanta në lloje të ndryshme tekstesh argumentues 

përcakton në një farë mënyre edhe metafunksionet e konektorëve në secilën gjuhë. Teksti 

argumentues në anglisht priret më shumë për të përdorur konektorë sesa ai shqip në 

realizimin e konektivitet në planin ndërfrazor. Megjithese ky dallim sërish nuk është 

domethënës tek konektorët me metafunksion ideacional në fushën komerciale. Jo 

rastësisht, konektorë me metafunksion ndërvetjak në të njëjtën fushë dhe në të dyja gjuhët 

nuk përdoren fare, ndërsa gjejmë një përdorim më të madh të konektorëve në anglisht në 

fushat ligjore dhe diplomatike. Kurse në argumentimin politik në shqip ka një prirje për të 

përdorur pjesëza të caktuara. Kjo ndoshta vjen për shkak të përmbajtjes së tekstit, i cili 

është tejet polemizues. Konektorët me metafunksion tekstual përdoren më shpesh në 

argumentimin në anglisht sesa në shqip. Kjo tregon se ky lloj teksti në dallim nga shqipja 

e ndërton konektivitetin midis pjesëve të tekstit më shumë me konektorë, veçanërisht në 

argumentimin ligjor dhe atë komercial. 

Së fundmi, në planin e përqasjes së funksioneve të konektorëve dhe përdorimit të 

tyre në dimensionet tekstuale u vërejtën këto ndryshime. Konektorët me funksion 

ekspansionin e argumentimit gjejnë një përdorim më të madh në tekstin anglisht, 

veçanërisht në fushën politike dhe atë ligjore, për shkak të numrit të madh të lidhëzave 
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dhe ndajfoljeve që gjenden në këto lloje argumentimesh. Edhe konektorët me funksion 

projeksionin e ideve janë më të shumtë në tekstin argumentues në gjuhën angleze, 

sidomos në fushën ligjore. Përgjatë dimensionit parataktik konektorët në llojet e teksteve 

në të dyja gjuhët përdoren shpesh pa ndonjë dallim të madh midis tyre. Megjithëse, në 

tekstin anglisht në fushën politike ato kanë një VDR dy herë më të madhe sesa në shqip. 

Përdorimi i shpeshtë i konektorëve në këtë lloj dimensioni lidhet me faktin se dy 

konektorët më të shpeshtë në të dyja gjuhët, (e)dhe dhe por në shqip dhe and dhe but në 

anglisht hasen dendur. Edhe në dimensionin hipotaktik, teksti anglisht priret të përdorë 

konektorë, të cilët realizojnë konektivitet me marrëdhënie varësie midis pjesëve të tekstit. 

Edhe pse kjo është më pak e theksuar në argumentimin në fushën komerciale. 

Përfundimet e përgjithshme të sjella në këtë pjesë të fundit të punimit gjithashtu 

shtrojnë edhe disa pyetje në lidhje me çfarë u trajtua në këtë studim, të cilat  mund të 

shërbejnë për hulumtime të mëtejshme. 

Për shembull, deri në çfarë mase mund të prekin përfundimet e sjella në këtë studim 

një hulumtim me bazë më të gjerë jo vetëm në aspektin e dendurisë përdoruese, por edhe 

në atë të veçorive pëerdoruese? Dhe anasjelltas. Ndoshta trajtimi i vetëm i një grupi të 

vogël konektorësh në vetëm disa aspekte të gjuhësisë së tekstit do të ishte më i 

përqendruar. A do të ndikonte në këto përfundime përfshirja e tekstit argumentues gojor 

në analiza? Dhe deri në çfarë mase këto përfundime mund të shërbejnë si një shtysë për 

hulumtime të konektorëve në aspektin perqasës midis teksteve dhe midis gjuhëve? 

 

**************** 

 

 Përqasja e bërë në këtë studim në lidhje me përdorimin e konektorëve në tekstin 

argumentues të gjuhës shqipe dhe asaj angleze nuk pretendohet të jetë shteruese. Kjo për 

vetë faktin se ky punim është një trajtim modest, i cili hedh vetëm një vështrim të 

përgjithshëm për çështje të përqasjes së konektorëve në këto tekste. Për më tepër, studime 

të tilla përqasëse janë të gjera dhe të lejojnë të hulumtosh në këndvështrime të ndryshme 

dhe në varësi të qëllimeve studimore. Këtu, u përpoqëm të rroknim vetëm disa aspekte të 

gjuhësisë së tekstit në lidhje me përdorimin e konektorëve, veçanërisht në tekstin 

argumentues dhe në disa nga nënllojet e tij.  
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SHTOJCA 

 

Shtojca A 
 

Lidhëza në shqip dhe ekuivalentët e tyre në anglisht 

 

Klasifikimi 

funksional 

Lloji i 

marrëdhënieve 
Shqip Anglisht 

Lidhëza 

bashkërenditëse 

 

këpujore 

e, dhe, edhe and 

si edhe and also 

as nor 

as … as … neither ... nor ... 

veçuese 
a, apo, ose or 

ose … ose … either...or... 

kundërshtuese 

po, por, mirëpo, 

megjithatë 
but 

veç, veçqë, veçse, 

vetëm 
only 

ndërsa, teksa, kurse - 

përmbyllëse andaj, ndaj, pra, prandaj - 

të shkallëzimit 

jo vetëm … por …, 

jo qe ... po .... 
not only ... but ... 

- both...and... 

Lidhëza 

nënrenditëse 

 

ftilluese se, që, në, nëse that, if, whether 

vendore 

ku, tek, nga  where 

kudo (që), ngado (që), 

tekdo (që) 
wherever 

kohore 

kur when 

pasi, mbasi after 

që kur, qysh since 

para se, përpara se before 

derisa, gjersa until, till 

teksa, ndërsa, tek, si while, whilst, as 

sa as long as 

kurdo që, kurdoherë që,  

sa herë që 

whenever, every time, 

each time 

porsa, posa, sapo (që), 

qëkurse, teksa 

as soon as, 

immediately, the 

minute/second/ 

moment/instant 

sa herë që once 

sapo (që) 

- 

no sooner … than 

hardly … when 

hardly … before 

shkakore se, sepse, pasi, because, since, as, for 
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meqenëse, meqë 

derisa, gjersa, përderisa in that, in so far as,  

duke qenë se to the extent that 

duke parë që, tani që seeing that, now that 

nga frika se in case, for fear that 

qëllimore 

që to 

me qëllim që,  

në mënyrë që 

in order to, so as to 

in order that, so (that) 

krahasore 

aq ... sa as … as … 

sesa -er/more/less …than … 

sa 
the more etj … the 

more etj … 

mënyrore 

ashtu si(ç), siç, sikurse, 

porsi  
as, like 

sikur as if, as though, like 

kushtore 

në, po, nëse, sikur, në 

qoftë se, po qe se 
if 

vetëm në qoftë se unless 

me kusht që on condition that 

vetëm në qoftë se only if 

për sa kohë as (so) long as 

në rast se in the even of (that) 

në qoftë se, me kusht që 
provided (providing) 

that 

- 
assuming/ given/ 

considering that 

 - 
suppose/supposing 

(that) 

rrjedhimore 
sa, saqë, që, aq sa, 

kështu që 
so that, such that, so 

lejore 

megjithëse, megjithëqë, 

ndonëse 

although, though, even 

though 

- while, whilst, whereas 

sado që much as 

- granted that 

edhe në qoftë se, edhe 

në, edhe po 
even if 

edhe pse if not 

- 

 

whatever, whichever, 

whoever, wherever,  

sido however 
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Shtojca B 
 

Ndajfoljet në shqip dhe ekuivalentët e tyre në anglisht 

 

Klasifikimi 

funksional 

Lloji i 

marrëdhënieve 
Shqip Anglisht 

Ndajfolje 

lidhëze 

kohore 

më pas, pastaj, më tej 
after, afterwards, later, 

subsequently 

më parë, më përpara, 

përpara 

before, earlier, 

previously 

ndërkohë, ndërkaq, 

njëkohësisht 

meanwhile, in the 

meantime, 

simultaneously 

kushtore 
përndryshe, në të 

kundërt 
otherwise 

lejore 

megjithatë however, nevertheless  

sidoqoftë, gjithsesi 
anyway, anyhow, in any 

case 

të paktën at least 

në vend të instead 

nga njëra anë, nga ana 

tjetër 

on the one hand, on the 

other hand 

rrjedhimore 

prandaj, për këtë arsye, 

pra, kështu (që), në këtë 

mënyrë, rrjedhimisht 

therefore, thus, as a 

result, so, consequently 

atëherë then 

zgjeruese 

për më tepër, veç kësaj 

moreover, furthermore, 

in addition, what is 

more, on top of that, 

besides 

mbi të gjitha above all 

vërtet, realisht indeed 

gjithashtu also, too, as well 

sqaruese 

për shembull 
for example, for 

instance 

me fjalë të tjera, 

domethënë 

in other words, that is 

(to say) 

renditëse 

së pari, së dyti, së treti 

first, second, third … 

firstly, secondly, thirdly 

... 

pikë së pari first of all 

si fillim , fillimisht 
to start with, to begin 

with, for a start 

si përfundim, 

përfundimisht, së fundi 
finally, lastly 
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përmbyllëse 
në përfundim, në 

përmbyllje 

to conclude, to sum up, 

in conclusion,  

Ndajfolje 

komentuese 

 

propozicionale 

- obviously,  clearly 

natyrisht, sigurisht, 

patjetër 
naturally, of course 

pa dyshim, patjetër 
undoubtedly, certainly, 

surely 

çuditërisht, për çudi, 

papritur, papritmas 

surprisingly, 

unexpectedly 

me sa duket evidently, supposedly 

ka të ngjarë, ndoshta, ka 

mundësi, mundet 

presumably, probably, 

possibly, maybe, 

perhaps 

fatmirësisht, për fat të 

mirë, fatkeqësisht, për 

fat të keq 

luckily, fortunately, 

sadly, unfortunately 

me shpresë se, të 

shpresojmë se 
hopefully 

çuditërisht, për çudi strangely, oddly 

me të drejtë  rightly, correctly 

zyrtarisht officially 

teorikisht, praktikisht theoretically, practically 

ligjërimore-

funksionale 

sinqerisht, 

ndershmërisht, 

shkurtimisht 

honestly, seriously, 

briefly 

në të vërtet, në fakt, 

realisht, faktikisht 

actually, in fact, as a 

matter of fact 

përgjithësisht, në 

përgjithësi, në tërësi 

generally, in general, on 

the whole 

sinqerisht, 

ndershmërisht 

frankly, honestly, to be 

honest 

midis nesh between you and me 

personalisht, për 

mendimin tim, nga 

pikëpamja ime 

personally, in my 

opinion, from my point 

of view 

- truly, to be fair 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

Shtojca C 
 

Pjesëza në shqip dhe anglisht 

 

Pjesëza në     

Shqip 

 

ama apo jo çne demek 

desh dhe ë mos moj / more 

gjoja jo kushedi mbase 

ndoshta nejse ore po 

sigurisht tani madje  

Anglisht 

well you see you know Yeah / Yes 

Nope / No sure  right now 

then all right I mean anyway 
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Shtojca Ç 
 

Pasthirrma në shqip dhe anglisht 

 

Pasthirrma në     

Shqip 

 

a ah aha bobo / bubu 

bukuri dale e eh(e) / ëhë 

ë hajde hej hopa 

mirë more ngadalë oh 

shyqyr ua o(o) pik 

gëzuar dreken / natën përjashta mirëmëngjesi 

faleminderit urdhëro mirëdita mirupafshim 

Anglisht 

ah aha all right boo 

damn eh er gee 

gosh ha ha-ha hey 

o / oho ok oops ouch 

hm ho ho huh full stop 

sh uh-uh um well 

good afternoon good evening good morning hi 

cheers ciao dear man 

bon appetit bon voyage bravo bye 

thank you welcome please right 
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Shtojca D 
 

Folje performative në shqip dhe ekuivalentët e tyre në anglisht 

 

Lloji i foljes 

performative 
Shqip Anglisht Shqip Anglisht 

Pohuese 

 

pohoj, ripohoj assert, reassert 
informoj, 

zbuloj, përhap 

inform, reveal, 

divulge 

përshkruaj describe njoftoj notify 

çnjoh, mohoj negate, deny nënkuptoj insinuate 

korrigjoj correct 

mbështes, 

këmbëngul, 

mbroj 

sustain, insist, 

maintain 

pretendoj claim siguroj assure 

konfirmoj, 

pohoj 
affirm, state vërtetoj certify 

deklaroj declare sugjeroj suggest 

them tell 
pajtohem, nuk 

pajtohem 
agree, disagree 

provoj, 

betohem, 

dëshmoj 

attest, swear, 

testify 

miratoj, nuk 

miratoj, njoh 

assent, dissent, 

acquiesce 

hamendësoj guess kundërshtoj object 

parashikoj, 

parashoh, 

parathem 

predict, 

forecast, 

foretell 

njoh, pranoj, 

miratoj,  rrëfej, 

lëshoj 

recognize, 

admit, 

acknowledge, 

confess, 

concede 

kujtoj remind kritikoj, lëvdoj criticize, praise 

denoncoj denounce fajësoj, akuzoj blame, accuse 

raportoj report qortoj reprimand 

paralajmëroj, 

këshilloj, 

sinjalizoj, 

alarmoj 

warn, advise, 

alert, alarm 

mburrem, 

ankohem, 

qahem 

boast, 

complain, 

lament 

Zotuese 

angazhohem commit miratoj, pranoj 
consent, 

acquiesce 

zotohem pledge rrëzoj, refuzoj reject, refuse 

ndërmarr, 

angazhoj 

undertake, 

engage 
braktis renounce 

premtoj promise ofroj, offer 

garantoj guarantee pajtohem agree 

kërcënoj threaten dedikoj dedicate 

betohem, 

përbetohem, 

vow, avow, 

swear 

ofroj, riofroj, 

propozoj 

bid, rebid, 

tender 
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siguroj, 

garantoj 
assure, certify kontraktoj contract 

pranoj accept abonoj subscribe 

Drejtuese 

drejtoj direct pyes  ask 

kërkoj request këshilloj prescribe 

urdhëroj, 

komandoj, 

diktoj 

order, 

command, 

dictate 

kërkoj 

solemnisht 
adjure 

pyes, hetoj, 

marr ne pyetje 

question, 

inquire, 

interrogate 

ndaloj, pengoj forbid, prohibit 

nxis, inkurajoj, 

dekurajoj 

urge, 

encourage, 

discourage 

autorizoj, 

ngarkoj, 

commission, 

charge 

bej thirrje, 

apeloj, bëj 

kërkesë 

solicit, appeal, 

petition 

sugjeroj, 

propozoj 

suggest,  

propose 

ftoj, mbledh, 

thërras 

invite, convene, 

convoke 

paralajmëroj, 

këshilloj, 

parandaloj, 

sinjalizoj, 

alarmoj 

warn, advise, 

caution, alert, 

alarm 

lyp, lus, 

përgjëroj, lutem 

beg, implore, 

entreat, pray 

autorizoj, 

miratoj 

authorize, 

consent 

këmbëngul insist lejoj, le permit, allow 

tregoj, udhëzoj tell, instruct rekomandoj recommend 

kërkoj, nevojit, 

pretendoj 

demand, 

require, claim 

bej thirrje, 

mallkoj, 

ndërmjetësoj 

invoke, 

imprecate, 

intercede 

Deklaruese 

deklaroj declare licencoj licence 

braktis, abdikoj, 

mohoj 

renounce, 

disclaim, 

disown 

themeloj, krijoj 
establish, 

institute 

heq dore resign caktoj install 

hedh poshtë repudiate inauguroj inaugurate 

shpall, dekretoj 
promulgate, 

decree 
mbledh, thërras 

convene, 

convoke 

abdikoj abdicate mohoj deny 

kandidoj nominate 
ndërpres, shtyj, 

pezulloj 

suspend, 

prorogue, 

adjourn 

përjashtoj nga 

trashëgimi 
disinherit 

mbyll, 

shpërndaj 

terminate, 

dissolve 

emërtoj, quaj name, call votoj, ve veton vote, veto 

ndjej, fal, 

shfajësoj 

pardon, forgive, 

absolve 

dekretoj, nxjerr 

ligje 
enact, legislate 



182 

 

konfirmoj confirm hap,mbyll open, close 

sanksionoj sanction përcaktoj stipulate 

ratifikoj ratify akordoj, lëshoj accord, cede 

bekoj, mallkoj bless, curse qeveris rule 

përkushtoj, 

kushtoj 

dedicate, 

consecrate 
dënoj 

condemn, 

sentence 

nuk miratoj disapprove mallkoj damn 

lë, dorëzohem, 

kapitulloj 

yield, 

surrender, 

capitulate 

nxjerr pa faj, 

shfajësoj, 

shkarkoj 

clear, acquit, 

exonerate 

akordoj, jap, 

dhuroj 

confer, grant, 

bestow 
mohoj, tërheq disavow, retract 

përcaktoj define 

pezulloj, anuloj, 

shfuqizoj, 

abrogoj 

cancel, annul, 

abolish, 

abrogate 

shkurtoj abbreviate 
tërheq, 

shfuqizoj, 
revoke, repeal 

miratoj approve mbështes sustain 

emëroj appoint lë trashëgim bequeath 

autorizoj authorize 
pagëzoj, vë 

emër 

baptize, 

christen 

Shprehëse 

miratoj approve vajtoj, protestoj deplore, protest 

përshëndes, 

mirëpres 
greet, welcome 

hidhërohem, 

mbaj zi, 

pikëllohem 

grieve, mourn, 

lament 

lëvdoj, mburr, 

lavdëroj 

praise, laud, 

extol 
lumturohem rejoice 

duartrokas, 

brohoras 

applaud, 

acclaim 
ngazëlloj cheer 

shes mend, 

mburrem 
brag, boast ngushëlloj, uroj 

condole, 

congratulate 

ankohem complain falënderoj thank 

nuk miratoj disapprove kërkoj falje apologize 

fajësoj blame përgëzoj compliment 

qortoj reprove   
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Shtojca DH 
 

Folje parentetike në shqip dhe ekuivalentët e tyre në anglisht 

 

Lloji i foljes 

parentetike 
Shqip Anglisht Shqip Anglisht 

Konjitive 

mendoj think di know 

besoj believe ndiej feel 

them guess kuptoj 
understand, 

gather, realize 

supozoj suppose perceptoj perceive 

Logjike 

pendohem regret pres expect 

konkludoj infer habitem wonder 

deduktoj deduce kërkoj beg 
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Shtojca E 
 

Modele tekstesh argumentues ligjorë në anglisht dhe shqip 

 

Tekst argumentues ligjor në anglisht
538

 

 

Various other solutions have been suggested. The Court of Appeal suggested that 

the parties can reach agreement at any time after seisin. This might be months or years 

after the moment identified in article 16. I do not see how such an approach fits with 

articles 16 and 19. Mr Setright’s construction does not seem to me to be a 

convincing reading of the language. Nor to my mind is that of Professor Rauscher quoted 

by Lady Hale at paragraph 29. The expression “at the time the court is seised” appears 

not only in article 12 but also in article 8, where it surely relates to the time the court is 

seised as defined in article 16, and does not mean “has been seised”. 

Further, if “is seised” means “has been seised”, it is not easy to see why the Court 

of Appeal’s approach, namely that it means during the whole period of seisin, is wrong. 

The problem with it is that stated above, namely that it does not readily fit in with the 

approach of the Regulation to the court first seised. Lady Hale suggests at paragraph 30 

that article 16 fixes which proceedings are first in time for priority purposes but contains 

the possibility that apparent seisin may not mature into actual seisin unless the applicant 

effects service or lodges with the court. The suggestion is that a similar approach 

might be taken to prorogation so that the apparent seisin when the application is lodged 

does not mature into actual seisin until the respondent is served and has an opportunity to 

indicate whether or not he accepts jurisdiction. It is also suggested that that would be 

consistent with the English use of “has been” rather than “was”. 

For my part, I find those suggestions difficult to accept. The Regulation could no 

doubt have so provided but it did not. As I see it, as stated above, the way article 

16 works is that there is seisin on the date identified subject to a condition defeasant. 

That is not a case of apparent seisin maturing into actual seisin but there being 

actual seisin, which would take priority over any subsequent seisin, unless there was no 

service or lodgement. This would be known to the respondent immediately and the 

position would thus be clear immediately and, absent a failure of the kind expressly 

specified in article 16, the seisin would have priority over seisin in another jurisdiction 

before service or lodgement. I do not see how this can readily be applied to article 

12.1(b) or article 12.3(b). On the face of it the court would have no jurisdiction at the 

moment of seisin; yet the suggestion must I think involve the proposition that the court 

would have jurisdiction retrospectively if at some future moment the jurisdiction was 

unequivocally accepted. By then another court might be seised and have jurisdiction 

as the court first seised. Is it really to be supposed that that other court would be 

required to decline jurisdiction under article 19 even though at the time it was seised no 

other court was seised? My answer to that question would be no. 

I appreciate that it is contemplated that the respondent would take a stance 

immediately and that the position would be much as occurs (or occurred) under, for 
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example, article 23 of the Brussels Convention and article 24 of the Brussels I 

Regulation which are referred to by Lord Collins at paragraph 53. I also appreciate the 

force of the point that it is very odd for an unconditional appearance, which of course 

takes place after seisin, to be a ground of jurisdiction in, say, the Brussels I Regulation 

and not in the Brussels II Revised Regulation. However, in article 24 of Brussels I 

appearance is a free standing ground of jurisdiction, whereas there is no equivalent 

provision in the Brussels II Revised Regulation. 

I fully understand the concerns expressed by Lady Hale and Lord Collins (and 

indeed Professor Rauscher) that article 12 will or may be of limited value if it does not 

extend to post seisin acceptance or agreement. However, it seems to me that the concerns 

are somewhat overstated. As I see it, the time for parties to decide in what jurisdiction to 

proceed in matters relating to parental responsibility is before issuing the relevant 

proceedings. It is at that time that questions of jurisdiction should surely be considered, 

if only in order to decide where to issue the relevant process. It seems to me to be 

desirable that parents considering proceedings should be advised that that is the time 

to make appropriate agreement.  

 

 

Tekst argumentues ligjor në shqip
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KOLEGJI CIVIL I GJYKATËS SË LARTË 

pasi dëgjoi relacionin e gjyqtares Mirela Fana; dëgjoi përfaqësuesin e palës 

paditëse, Avokatin Sokol Shehu, i cili kërkoi lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë; dëgjoi përfaqësuesin e palës së paditur Gerald Dylqeshi, i cili 

kërkoi prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane; në mungesë të palëve 

të tjera të paditura; si shqyrtoi dhe bisedoi në tërësi çështjen, 

 

V Ë R E N 

Se vendimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë datë 10.09.2010 është i drejtë dhe 

i bazuar në ligj dhe si i tillë duhet të lihet në fuqi. 

Rrethanat e faktit  

Pala paditëse, Shoqëria “INIL” sh.p.k., është shoqëri tregtare me seli në qytetin e 

Durrësit dhe e regjistruar në regjistrin tregtar në datën 29.06.1999. Objekti i veprimtarisë 

tregtare të palës paditëse është “Import eksport, tregtim me shumicë e pakicë të 

prodhimeve farmaceutike, prodhim higjeno-sanitare, artikuj fëmijësh, ushqime, 

kozmetike”. 

 Pala paditëse kryen aktivitet tregtar në bazë të liçensës me nr. 50, datë 27.06.2007, 

të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë. 

 Këtë aktivitet kjo shoqëri e ushtron në disa pika të ndryshme të qytetit të Durrësit, 

ndër të tjera edhe në Rrugën “Migjeni” përballë Poliklinikës Qëndrore.  

 Nga materialet e ndodhura në dosjen gjyqësore rezulton se i padituri Andi 

Babamusta është pajisur me liçensën nr. LN-0387-10-2009, datë 02.07.2010 nga pala e 

paditur për tregtim me pakicë të barnave për njerëz. I padituri këtë aktivitet e ushtron në 
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një farmaci të ndodhur në qytetin e Durrësit, në Lagjen “Migjeni”, përballë Poliklinikës 

Qëndrore. 

 Pala paditëse ka konstatuar se i padituri Andi Babamusta aktivitetin e tij e ushtron 

në farmacinë e ndodhur në një distancë prej 100-150 metrash larg farmacisë së saj. 

 Në këto rrethana, pala paditëse ka paraqitur në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë 

padi, duke kërkuar konstatimin e pavlefshmërisë së aktit administrativ – Liçensës nr. LN-

0387-10-2009 të lëshuar në favor të paditurit Andi Babamusta nga i padituri QKL. 

 Pala paditëse pretendon se liçensa e palës së paditur është dhënë në kundërshtim të 

nenin 30/2 të ligjit nr. 9323, datë 25.11.2004 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, 

duke mos ruajtur distancën (100-150 ml). 

 Në shqyrtimin gjyqësor në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, përfaqësuesi i palës 

së paditur QKL ka paraqitur një kërkesë, duke kërkuar nxjerrjen e çështjes jashtë 

juridiksionit gjyqësor. Kjo palë pretendon se nga pala paditëse nuk është konsumuar 

rruga e ankimit administrativ. 

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr. 9675 Akti, datë 10.09.2010, ka 

vendosur: “Mospranimin e kërkesës së palës së paditur Qëndra Kombëtare e Liçensimit 

për nxjerrjen jashtë juridiksionit gjyqësor të çështjes civile nr. 9675, regjistruar me datë 

27.05.2010. 

 Kundër vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka ushtruar ankim të 

veçantë pala e paditur Qëndra Kombëtare e Licensimit (QKL), duke kërkuar prishjen e 

vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka 

arritur në një konkluzion të drejtë në lidhje me juridiksionin.  

 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka respektuar drejt normat proçedurale. 

 Në nenin 59 të Kodit të Proçedurës Civile thuhet se: “Gjykata, në çdo fazë dhe 

shkallë të gjykimit, qoftë dhe kryesisht, merr në shqyrtim nëse çështja objekt shqyrtimi 

bën pjesë në juridiksionin gjyqësor apo administrativ ...”.  

 Kjo gjykatë, gjatë shqyrtimit të kësaj çështje, mbi kërkesën e palës së paditur, ka 

marrë në shqyrtim nëse kjo çështje bën pjesë në juridiksionin gjyqësor apo atë 

administrativ. 

 Kjo gjykatë ka arritur në konkluzionin se kjo çështje gjyqësore bën pjesë në 

juridiksionin gjyqësor dhe jo në atë administrativ.  

 Nga materialet e dosjes gjyqësore rezulton se pala paditëse në këtë padi, në objektin 

e saj, ka kërkuar nga gjykata: “Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit 

admnistrativ ...”. Pala paditëse pretendon se ky akt i cënon interesat e saj të ligjshme dhe 

si pasojë ky akt nuk passjell asnjë pasojë juridike. 

 Pala paditëse i mbështet kërkimet e saj në nenin 117/1 të K.Pr.Administrative, në të 

cilën përcaktohet se aktet absolutisht të pavlefshme nuk prodhojnë pasoja ligjore, 

pavarësisht nga fakti nëse janë deklaruar apo jo si të tillë. 

 Në bazë nenin 116 të K.Pr.Administrave ligjvënësi ka përcaktuar rastet e 

pavlefshmërisë absolute të një akti admnistrativ. 

 Ky Kolegj vlerëson se në bazë të këtij neni, paditësat nuk kanë asnjë ndalim që t’i 

drejtohen gjykatës me padi për të kërkuar nga gjykata konstatimin e pavlefshmërisë 

absolute të aktit të lëshuar nga pala e paditur. 

 Gjithashtu ky Kolegj e gjen të drejtë dhe të mbështetur në nenin 331 të K. Pr. Civile 

vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në të cilën thuhet se: “Gjykata në 
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vendimin përfundimtar të këtyre mosmarrëveshjeve vendos edhe për konstatimin e 

pavlefshmërisë së aktit admnistrativ”.  

 Në ligjin nr.10081, datë 23.02.2009 “Per liçensat, autorizimet dhe lejet në RSH” 

rezulton se nuk është parashikuar e drejta e ankimit në rrugë administrative për një akt të 

nxjerë në bazë të këtij ligji. Në këtë ligj, ligjvënësi nuk ka parashikuar rrugën 

administrative për të ankimuar dhënien e liçensës së dhënë ndaj një subjekti tjetër, pra 

kundrejt këtij akti administrativ, objekti i këtij gjykimi. 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë në lidhje me shkaqet e ngritura në ankimin e 

veçantë nga pala e paditur vlerëson se ato janë të gabuara dhe nuk janë të bazuara në ligj.  

 Për sa më sipër, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë çmon se vendimi i Gjykatës së 

Rrethit Gjyqësor Tiranë duhet të lihet në fuqi, pasi mosmarrëveshja objekt i këtij gjykimi 

bën pjesë në juridiksionin gjyqësor dhe nuk i përket juridiksionit administrativ. 

 

PËR KËTO ARSYE 

 Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, në mbështetje të Nenit 485/a të K. Pr. Civile, 

 

V E N D O S I 

 Lënien në fuqi të vendimit nr. 9675 Akti, datë 10.09.2010 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

Shtojca Ё 
 

Modele tekstesh argumentues politikë në anglisht dhe shqip 

 

Tekst argumentues politik në anglisht
540

 

 

Like other noble Lords, I, too, have a wish list of issues that I hope will be included 

but above all I could not agree more with the noble Baroness, Lady Gould, that education 

of the rising generation must be a priority and the earlier it all begins the better. Some 

schools-they tend to be the equivalent of not private but voluntary schools-have 

succeeded with pupil mentoring of new recruits from nursery school upwards and firm 

stands have been taken against any forms of bullying. That needs to be spread much 

further. The noble Lord, Lord Northbourne, was here a moment ago but has disappeared. 

With him, I was hopeful that the previous Government's legislation for citizenship would 

enable genuine discussions about what parenthood involves to be gone through with the 

younger generation so that they have a much clearer view of their role in that respect. 

This should be a high priority now and in future in all schools. 

We should not forget either the progress that has been made and when more is 

achieved things will improve further. Equal pay and more and wider job opportunities 

have not yet been totally achieved but there has been progress. A lot of this has helped to 

give women more confidence and money to leave abusive partners if that becomes 

necessary. More flexible work patterns will also help give more financial freedom as well 

as time with their children for both parents to develop satisfying, long-term relationships. 

I end with two brief points about the need for us all to look carefully at the role of the 

media in all their forms-particularly, perhaps, the role that the internet plays. Knowing 

that the material we listen to and watch is not only viewed at home and at work on TV 

sets and computers but on machines that we all carry around in our pockets throughout 

the day and night, the first point is the extent to which all our broadcast media have 

become increasingly frightening and dramatic-even violent-in the drama and social issues 

that they cover. Noble Lords will certainly remember the recent bloodcurdling screams 

from "The Archers" but I am certainly thinking also of television soaps and much more, 

which we all see on television these days. 

When I chaired the Broadcasting Standards Council, the watershed was still more 

or less observed but, again, with the 24-hour impact of the internet there is, in effect, no 

watershed these days and self-regulation by broadcasters reigns. It is almost as if the 

public appetite not only demands but, increasingly, is being fed frightening and 

aggressive material on an escalating scale. My concern is that this is unlikely to be 

soothing any potentially aggressive or violent behaviour. Those of us who do not believe 

that what we see and watch on television does not have an influence on us are an 

increasingly diminishing number. Anyhow, I hope that the Minister will take this back 

with her, think about it and, perhaps, have discussions with Ofcom about whether there is 

something more than we can be doing here. 

My second point is more specific and will be briefer. It concerns the increasing 

need in this internet-dominated world to protect children from early contact with 
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pornography and other forms of violence. I frequently raised this issue with the previous 

Government during the consideration of media legislation. All media equipment needs to 

have easily understood parental guidance on how to prevent children accessing this 

material. We must never forget that our children are always much more expert at these 

things then we are ever likely to be. 

There is also, one feels, the need for more action at an international level. I really 

do not know and have not had the time to look up whether UNESCO or anybody else has, 

rather than just the ability to influence in this area, more specific responsibilities or 

powers. Internet service providers have some responsibility for checking that those 

wishing to access that kind of material are indeed adults, but should they have more 

responsibility? Perhaps someone could look at that. I know that some rules exist which 

should prevent the use of children in pornography and, to some extent, those are much 

more likely to be firm. Again, however, we all know that there is quite a lot of this stuff 

around even if it is more protected in certain ways. 

It would be reassuring if the Minister could look at this whole area as part of the 

Government's strategy in looking at how to get rid of violence against women and 

children in the future. 

 

 

Tekst argumentues politik në shqip
541

 

 

Të nderuar kolegë deputetë, 

Shtysë për diskutimin e sotëm u bë e ashtuquajtura vizitë e një grupi deputetësh të 

opozitës, të cilët shkuan me gëzim të inspektonin nga afër shembjen gjeologjike dhe 

natyrore të një segmenti të vogël të njërit prej tuneleve të rrugës Durrës-Kukës, i cili, për 

hir të së vërtetës, duhet theksuar se nuk ishte hapur asnjë ditë për publikun dhe ende nuk 

ka mbërritur afati i përcaktuar në kontratë për përfundimin e tij. 

Në vetvete kjo lloj vizite ishte gjëja më e panatyrshme që duhet të bëjë një opozitë 

serioze, pasi me këtë akt ata deputetë, që u keqpërdorën dje, demonstruan qartë dhe më 

shumë se çdo herë tjetër se, në rastin më të keq, nuk e duan fare këtë vepër madhore dhe 

në rastin më të mirë, e duan të shembur, të prishur apo të pakalueshme.  

Lajm më të keq se ky një opozitë nuk mund të japë kurrë për vendin e vet. Do të 

ishte normale që opozita e djeshme, e sotme dhe e nesërme të vizitonte këtë mrekulli të 

kohës kur ishte në fillimet e saj ose në ndërtim, siç kanë shkuar shumë qytetarë shqiptarë, 

por mbi të gjitha siç kanë shkuar pa asnjë mëdyshje dhe kompleks të gjithë politikanët e 

përgjegjshëm të këtij vendi. 

Fakti që nuk guxuan ta shikonin asnjëherë, në kohën kur rruga po ndërtohej, po 

shkuan tek ajo sapo u hap lajmi se një avari kishte ndodhur në një tunel, do të thotë se ata 

i meritonin të gjitha ato fjalë të ashpra që thanë për ta banorët e irrituar të zonës, që, më 

shumë se kushdo tjetër, e dinë se çfarë vlere të paimagjinueshme ka  kjo rrugë për çdo 

shqiptar. 

Përsëri vazhdoj të jem i prirur të besoj se jo të gjithë deputetët e opozitës janë kundër 

kësaj vepre, pasi shumë prej tyre e kanë pranuar këtë gjë jo vetëm në takimet apo bisedat 

informale, por edhe publikisht. Por fatkeqësia e tyre qëndron në faktin se ata kanë 

pranuar të shndërrohen në një tufë delesh të bindura të një bariu të çmendur, i cili 
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problemet dhe çrregullimet e tij personale dhe psikike kërkon t’i shndërrojë në aksione 

politike të partisë së tij dhe të opozitës. 

Ndaj nuk dua të merrem me deputetët që shkruan emrin në vizitën e turpshme në 

tunelin e Kalimashit, sepse të gjithë e dimë se pas tyre qëndron një njeri i vetëm dhe ky 

është Edvin Rama, armiku i betuar i rrugës. Kjo armiqësi nuk është e fshehur, por është 

edhe publike, aq sa në mitingun elektoral të Kukësit, me paturpësinë dhe arrogancën që e 

karakterizon Edi Ramën, ai guxoi ta shpallë aortën e kombit si “rruga e asgjëkundit”.  

 Vizita e djeshme nuk është një befasi dhe as një rast i veçuar në aktivitetin politik të 

Edi Ramës dhe të partisë së tij. Kjo është politika e ushqimit me fatkeqësi, duke përfshirë 

edhe ato natyrore, e cila është kthyer në një lajtmotiv të aktivitetit të opozitës që kur në 

krye të saj është vënë Edi Rama. 

A nuk ka ndodhur kështu me krizën botërore, kur Edvin Rama dhe të tijtë luteshin 

me muaj me radhë që efektet e saj negative të mbërrinin në Shqipëri dhe vendi ynë të 

futej në kolaps? A nuk ka ndodhur kështu me përmbytjet dhe me çdo fatkeqësi tjetër, 

madje edhe me vdekjet aksidentale, kur është nxitur që të politizohen dhe të kthehen në 

kapitale pro tij dhe kundër Qeverisë? 

Ndaj unë mendoj se përgjigjja që ata morën dje në hyrje të tunelit ka qenë më e 

merituara, jo aq shumë për ata personazhe mjeranë, që shkuan atje me urdhër, por për 

armikun real të rrugës, Edvin Ramën. 

Si deputet i qarkut të Kukësit dhe si qytetar i këtij vendi, siguroj kryetarin 

kobndjellës socialist se rruga Durrës-Kukës është rruga e kombit, është vepra më e madhe 

infrastrukturore që është ndërtuar dhe do të ndërtohet në vend, korridori i madh i 

shqiptarëve me një rëndësi shumë të madhe për Shqipërinë, Kosovën dhe rajonin. 

Në fakt, vërtet ka një rrugë që të çon tek asgjëkundi, por ajo është rruga ku zoti 

Rama ka futur partinë e tij dhe shpurën e deputetëve socialistë që, si të gjitha delet pa bari 

ose me bari të çmendur, nuk dinë as të ndalen dhe as të ndryshojnë drejtim, por ecin drejt 

asgjëkundit. 

Faleminderit!  
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Shtojca F 
 

Modele tekstesh argumentues diplomatikë në anglisht dhe shqip 

 

Tekst argumentues diplomatik në anglisht
542

 

 

Shortly after three o’clock Tehran time yesterday approximately two hundred 

demonstrators overran the city-centre compound of our Embassy in Tehran. The majority 

of demonstrators were from a student Basij militia organisation. We should be clear from 

the outset that this is an organisation controlled by elements of the Iranian regime. 

The demonstrators proceeded systematically to vandalise and loot the homes of staff 

located on the site and the Ambassador’s residence. They destroyed furniture, stole 

property including the personal possessions of our staff and set fire to the main Embassy 

office building. 

Simultaneously, our second Embassy compound at Gulhaq in North Tehran also 

came under attack. Staff homes there were also attacked and looted. Our staff 

immediately evacuated the buildings affected and took refuge in safe areas of the 

compound. 

It was not until yesterday evening later that we received confirmation that the 

Iranian diplomatic police had belatedly assisted at both compounds and that all our staff 

were accounted for. 

I wish to pay a fulsome tribute to our Ambassador and his staff who throughout 

these hours of danger behaved with the utmost calm and professionalism and followed 

well-developed contingency plans. The Prime Minister and I have spoken to him several 

times in the last 24 hours and passed on our thanks to the UK-based and locally-engaged 

members of his team. 

It will be obvious to the whole House and the whole world that these events are a 

grave violation of the Vienna Convention which states that a host state is required to 

protect the premises of a diplomatic mission against any intrusion, damage or 

disturbance. This is a breach of international responsibilities of which any nation should 

be ashamed. 

It is true that relations between Britain and Iran are difficult, as they are to varying 

degrees between Iran and many other nations. We publicly differ with Iran over its 

nuclear programme, and on human rights, and we make no secret of our views. We have 

been foremost among those nations arguing for peaceful legitimate pressure to be 

intensified on Iran in the light of the IAEA’s “deep and increasing concern” about the 

Iranian nuclear program, including its “possible military dimensions.” 

But we should be absolutely clear that no difficulty in relations can ever excuse in 

any way or under any circumstances the failure to protect diplomatic staff and diplomatic 

premises. Iran is a country where Opposition leaders are under house arrest, more than 

500 people have been executed so far this year and where genuine protest is ruthlessly 

stamped on. The idea that the Iranian authorities could not have protected our Embassy or 

that this assault could have taken place without some degree of regime consent is 

fanciful. 
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Yesterday I called the Iranian Foreign Minister to protest in the strongest terms 

about these events and to demand immediate steps to ensure the safety of our staff and of 

both Embassy compounds. He said that he was sorry for what had happened and that 

action would be taken in response. The Iranian Chargé d’Affaires in London was 

summoned to the Foreign Office to reinforce these messages. 

COBR met yesterday afternoon and again this morning with the Prime Minister in the 

Chair. 

The UN Security Council issued a Statement condemning the attack on our 

Embassy in the strongest terms and calling on the Iranian authorities to “protect 

diplomatic and consular property and personnel”. 

I am grateful for the strong statements of concern and support from the United 

States, the European Union, Germany, Poland, Russia, China and many other nations. 

I particularly wish to thank France for the robust support they have given us in every 

way, and for the practical assistance and accommodation that they have provided to our 

staff in Tehran. 

Across Europe Iranian Ambassadors have been summoned to receive strong 

protests. In the words of the Foreign Minister of Austria: “with the attack on the British 

Embassy, Iran is now on the verge of placing itself completely outside of the framework 

of international law. If Iran thinks it can undermine European solidarity through such 

actions, it is wrong. Officials in Tehran are called upon to implement their legal 

commitments and protect diplomatic facilities, with no ifs or buts”. 

 

 

Tekst argumentues diplomatik në shqip
543

 

 

Shqipëria është një pjesë e rëndësishme e kësaj rrjedhe progresi drejt Evropës. 

Komisioni Evropian e ka përshëndetur Shqipërinë për ecurinë e plotësimit të kërkesave të 

MSA. Opinioni i Komisionit Evropian shtroi 12 prioritete për të marrë Statusin e Vendit 

Kandidat për Shqipërinë. Tashmë ne kemi një plan veprimi që i adresohet këtyre 12 

kërkesave. 

Dje Kolegji Zgjedhor dha vendimin final përsa i përket zgjedhjeve lokale në Shqipëri. 

Unë e di se shumë prej jush kanë dëgjuar mjaft zhurmë rreth këtyre zgjedhjeve, por 

dëshiroj t’ju siguroj për dy gjëra: 

Së pari, procesi zgjedhor ka qenë plotësisht transparent, në përputhje të plotë me 

ligjet në fuqi; së dyti, është e rëndësishme që të angazhohemi në reformën e ardhshme 

zgjedhore, duke marrë parasysh rekomandimet e OSBE/ODIHR-it, si dhe duke integruar 

në të, rekomandimet e Komisionit të Venecias. 

Tashmë ne duhet të shikojmë përpara. Zgjedhjet janë një gur themelor i 

demokracisë. Të tilla janë edhe institucionet e pavarura, shoqëria civile, por edhe 

ekonomia. 

Ekonomia e Shqipërisë ka njohur një progres të prekshëm. Shqipëria kishte një 

rritje ekonomike prej 4.1 % në 2010 dhe objektivi për të arritur një rritje prej 5% në 2011 

duket mëse i realizueshëm dhe real. Numri i turistëve gjatë vitit të shkuar ishte 10 herë 

më i lartë se 5-6 vjet më parë. Inflacioni këtë vit nuk e kaloi 3%. Eksportet tona në 2010 u 
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rritën në 60% dhe depozitat bankare janë 18% më të larta se një vit më parë, ndërkohë që 

mbështetja financiare nga bankat u rrit me 7%. 

Shqipëria e ka vijuar reformën fiskale, duke zgjeruar bazën e taksave, duke 

përmirësuar legjislacionin mbi taksat, si dhe duke ndjekur një politikë, e cila kontrollon 

stabilitetin e çmimeve dhe ndalon inflacionin. 

Ne besojmë se një element thelbësor për aspiratat tona drejt Bashkimit Evropian, 

është kontributi në stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimi me vendet e rajonit. 

Në këtë kontekst, është bërë një punë e madhe për harmonizimin e përpjekjeve të 

Shqipërisë me programet rajonale. Asistenca e BE-së ka qenë me vlerë themelore në këtë 

drejtim. Falenderojmë Shtetet e Bashkuara për asistencën që ata kanë ofruar dhe 

vazhdojnë të ofrojnë për vendin tonë. Megjithatë ende mbeten shumë sfida përpara nesh, 

të cilat duhet të adresohen dhe përballohen vetëm në një mënyrë aktive dhe me politika 

gjithëpërfshirëse. 

Më poshtë po rendis disa nga sfidat: 

1.   Së pari, proceset integruese të rajonit të mbështeten në parimin gjithëpërfshirës, që 

asnjë vend të mos mbetet jashtë tyre. 

2.   Funksionaliteti i plotë i Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë për Evropën Qendrore 

(CEFTA), ndërtimi i një infrastrukture të integruar rajonale, gjë e cila është sfidë si për 

rajonin ashtu edhe për BE-në. 

3.   Ne dëshirojmë të shikojmë një rajon ku rrugët dhe rrjetet energjitike janë të mirë-

integruara dhe të koordinuara, ku mallrat, kapitalet dhe njerëzit të lëvizin pa barriera. 

Është bërë një progres i madh në drejtim të lëvizjes së njerëzve në rajon vetëm me karta 

identiteti; ne kemi filluar modalitetet për heqjen e të gjitha barrierave doganore me 

Kosovën, dhe këtë do ta bëjmë edhe me Maqedoninë dhe Malin e Zi. 

4.   Jam plotësisht dakord me z. Jan Fisher që edukimi është gjithashtu një sfidë e 

përbashkët. Për këtë nevojiten më shumë shkëmbime akademike, më shumë njohje 

reciproke të diplomave, rishikim të teksteve shkollore nëpërmjet të cilave brezat që vijnë 

do të mësojnë më shumë për vlerat evropiane se sa për  konfliktet e së shkuarës. 

Rajoni po bashkëpunon në fushën e sigurisë; ka grupe të përbashkëta mjekësore në 

Afganistan; së shpejti do të jepet edhe një kontribut tjetër i përbashkët në Shkollën e 

Policisë nën kryesimin e Kroacisë. 

Tashmë rajoni është gjithashtu pjesë e angazhimit ndërkombëtar, duke ndihmuar 

miqtë tanë në Afrikën e Veriut në periudhën e tranzicionit. Shqipëria që nga takimi i 

Vilniusit, javën e shkuar, është anëtare e Grupit të Punës për Tunizinë dhe sot unë 

diskutova me z. Dzurinda për rrugët se si do të përfshihet kontributi i këshilltarëve 

shqitparë për demokracinë në këtë grup. 

Të dashur miq, ne jemi të kënaqur kur shikojmë se si ky rajon po shkon në drejtimin e 

duhur. Ne duhet të përballojmë me sukses të gjitha sfidat e mbetura, por në të njëjtën 

kohë duhet të jemi më optimist. Unë kam besim të plotë se miqtë tanë Evropianë do të na 

ndihmojnë që të arrijmë objektivat tona. 

Më lejoni të filloj duke falenderuar sinqerisht mikpritësin tonë, z. Milan Rocen, 

kolegun tonë të Malit të Zi, për pritjen e ngrohtë dhe për të gjithë kushtet e krijuara për 

këtë takim. 
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Shtojca G 
 

Modele tekstesh argumentues komercialë në anglisht dhe shqip 

 

Tekst argumentues komercial në anglisht
544

 
 

Revolutionary 5-blade flex and pivot action gives closest shave ever  

 

Purchasing a new cordless electric shaver that has all the latest features and 

guarantees great results every time needn’t be an expensive exercise thanks to the new 

Wet ‘N’ Dry shaver from Neostar Electronics.  

Five stainless steel circular cutting heads each with twin cutting blades provide a 

360degree shave that consistently gives a super close shave, regardless of whether you’re 

having a traditional ‘dry’ shave, or, a wet shave in the shower. Cutting heads 

independently ‘flex and pivot’ to match the contours of your face. For best results use in a 

circular motion firstly with the natural grain of your facial hair growth, and then against 

the grain. 

 

 

Tekst argumentues komercial në shqip
545

 

 

Shumllojshmëri produktesh 

 

Nëse dëshironi që shtëpia juaj të ketë një prekje bashkohore dhe t’ju përqafojë gjithmonë 

me butësinë dhe ngrohtësinë e materialeve më cilësore – atëherë produktet e linjës 

Dormeo janë ato që ju duhen. Zbuloni ngrohtësinë dhe prakticitetin e produkteve 

dekorative të linjës Dormeo. Mund ti përdorni kudo - në dhomën e gjumit, në dhomën e 

ndenjes si dhe të fëmijëve. Ne ju drejtojmë që të zgjidhni produktet e duhura për ju. Tek 

ne do të keni mundësinë të zgjidhni ngjyrat, përmasat, modelet që ju pëlqejnë më shumë 

dhe në bazë të mundësive tuaja ekonomike! 

 

Produkte natyrale dhe të shëndetshme 

 

Falë karakteristikave dhe veçorive të tyre unike produktet e linjës Dormeo mbrojnë 

shëndetin tuaj. Veçoritë e përbashkëta që produktet kanë janë: 

ORTOPEDIK DHE ANATOMIK 

Dyshekët dhe jastëkët përshtaten me formën natyrale të trupit tuaj gjatë gjumit kështu ju 

do të ndiheni energjik dhe në formë cdo ditë. Të këshillueshme për personat me probleme 

të shtyllës kurrizore. 

 NATYRAL DHE I SHЁNDETSHЁM: Tek dysheku mbulesa e pambukut është e punuar 

me mbrojtës ndaj pluhurit, baktereve dhe mykut. Fibrat e karbonit reduktojnë 

elektricitetin statik ndërsa struktura unike qelizore mundëson ajrosje maksimale 

të dyshekut. 

                                                 
544

 Marrë nga Revolutionary 5-blade flex and pivot action gives closest shave ever. 

(http://www.guardianoffers.co.uk) 
545

 Marrë nga Pse të zgjidhni produktet e linjës Dormeo… . (http://www.dormeo.al/) 
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EKOLOGJIK: nuk dëmtojnë ambjentin. 

ANTIALERGJIK: produktet tona përbëhen nga materiale antialergjike si mikrofibra si 

dhe mbrohen me SANITIZED®, i cili parandalon praninë e parazitëve baktereve dhe 

pluhurit. 
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