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PARATHËNIE 
 
Në trajtimin e punimit me temë “Mohimi, mënyrat dhe mjetet shprehëse 

të tij në ligjërimin bashkëkohor të gjuhës angleze dhe shqipe dhe aspektet 
didaktike të tij”, është synuar të evidentohen ato çka këto dy gjuhë kanë të 
përbashkët përsa u takon mjeteve dhe rrugëve të shprehjes së mohimit si dhe 
ndryshimet midis tyre.  

Kjo temë është konceptuar në tetë pjesë ose kapituj të paraprirë nga një 
hyrje e cila hedh një vështrim të shkurtër mbi llojet e mohimit, i parë ky si 
kategori filozofike, kategori logjike dhe gjuhësore si dhe disa analiza dhe 
qëndrime të ndryshme të studiuesve të tjerë në lidhje me mohimin i parë ky jo 
vetëm si kategori gjuhësore por edhe më gjerë në një plan teorik dhe cilat janë 
disa qëndrime korente të shprehura nga këta studiues. 

Kapitulli i parë trajton fushën e veprimit të mohimit i etiketuar si mohim 
i gjerë apo i ngushtë si rezultat i ndikimit të ndryshimit të rendit të fjalëve. Disa 
tipare sintaksore të fjalive mohore duke analizuar kuptimin e foljeve 
modale,ndikimin e foljeve modale në një fjali mohore dhe vendi i pjesëzës 
mohuese not në një fjali mohore ku nuk ka folje modale si dhe ç’kuptojmë me 
polaritet negativ. 

Kapitulli i dytë hedh një vështrim të shkurtër mbi mjetet më kryesore të 
shprehjes së mohimit në gjuhë të ndryshme indoeuropiane,siç janë pjesëzat apo 
afikset e ndryshme dhe klasifikimi i këtyre gjuhëve bazuar në përdorimin sasior 
të tyre në një fjali.Gjuhët mononegative dhe polinegative dhe skemat që 
anglishtja dhe shqipja aktivizojnë në shprehjen e mohimit si rezultat i 
ndryshimeve morfologjike dhe sintaksore në strukturën e të dy 
gjuhëve.Përqasje dhe ndryshime. 

Kapitulli i tretë trajton shkurtimisht mjetet e ndryshme fjalëformuese 
dhe leksikore që shërbejnë për të shprehur mohimin në anglisht dhe në 
shqip.Parashtesat dhe prapashtesat si dhe fjalët me kuptim mohues siç është 
rasti i përemrave të pacaktuar mohues dhe ndajfoljeve mohuese dhe specifika e 
fjalive në të dy gjuhët. 

Në kapitullin e katërt bëhet një përpjekje për të paraqitur mjetet dhe  
mënyrat e mohimit gjuhësor, atë çka mohohet në një fjali duke bërë dallimin e 
mohimit të veprimit të shprehur nga folja – kallëzues dhe atij të shprehur nga 



 

gjymtyrë të tjera të fjalisë, më konkretisht nga gjymtyrët e dyta të saj. Më tej 
duke kaluar në evidentimin dhe analizimin e llojeve të tij siç është rasti i 
mohimit të plotë të përgjithshëm, mohimit të pjesshëm dhe karakterisikat e 
shprehjes se tyre në secilën gjuhë. Për të kaluar më tej në rastet që i gjejmë 
vetëm në gjuhën shqipe si: mohimi i dyfishtë, mohimi i shumëfishtë, mohimi i 
përforcuar dhe mohimi intensiv, nga të cilët ky i fundit gjendet edhe në 
anglisht. Duhet pranuar se në këtë drejtim falë natyrës së saj polinegative 
shqipja është më e pasur. 

Kapitulli i pestë trajton mohimin e pjesshëm të thjeshtë, pa kundërvënje 
dhe kundërvënje si në rastin e kundërvënjes së gjymtyrëve të dyta, kryefjalë, 
kundrinë, rrethanorë dhe përcaktorë dhe mohimin e pjesshëm të përberë. 
Karakteristikë e këtij mohimi është fakti se në të nuk mohohet e gjithë thënia, 
apo lidhja logjike e kryefjalës  me kallëzuesin. Fjalia e ruan karakterin e saj 
pohues ndërsa mohimi kufizohet tek mungesa e lidhjes logjike të një pjese të 
fjalisë me një pjesë tjetër të saj. Krahas mohimit të sipërpërmendur vëmendje e 
veçantë i kushtohet dhe mohimit në fjalinë e përbërë me kundërvënje mohim--
pohim dhe anasjelltas pohim--mohim.  

Kapitulli i gjashtë, trajton mohimin në fjalitë e paplota dhe ato të 
pagjymtyrëzueshme duke u fokusuar në  mohimin kategorik i cili  vjen si 
përgjigje kategorike ndaj pyetjeve të bëra ose ideve të shprehura nga folësi më 
parë në ligjërimin dialogjik. Në të analizohen mjetet e shprehjes së tij duke 
evidentuar dhe intonacionin si një mjet po aq i rëndësishëm për shprehjen e tij. 

Kapitulli i shtatë i bën një analizë mohimit të nënkuptuar, mohimit të 
remë dhe atij ekspresiv. Nëpërmjet shembujve ilustrues në të dyja gjuhët, 
analizohen format dhe mjetet e përdorura prej tyre, ose mjete specifike siç 
është rasti i intonacionit për shprehjen e  këtyre llojeve të mohimit. Edhe në 
këtë kapitull bëhen përpjekje për të nxjerrë në pah mjetet e përbashkëta, si dhe 
specifikat e përdorura nga të dy gjuhët për të shprehur llojet e 
sipërpërmendura të mohimit.  

Në kapitullin e tetë dhe të fundit të këtij punimi janë evidentuar disa nga 
gabimet që bëhen nga studiues shqiptarë të anglishtes (në rastin tonë nxënës) si 
rezultat i interferencës së gjuhës amtare L1 ndaj gjuhës që synohet të studiohet 
L2. Nëpërmjet shembujve do të shikojmë se si nxënësit nuk përdorin drejt 
përemrat e pacaktuar mohues në një fjali mohore si dhe kthimin e fjalive 
pohore në mohore duke përdorur në mënyrë të gabuar si foljet ndihmëse ashtu 
dhe format e foljeve që mbartin kuptimin kryesor. Gabime që qartazi rezultojnë 
nga ndryshimet morfologjike dhe sintaksore në strukturën e të dy gjuhëve 
objekt i analizës së këtij punimi.   

Së fundi konkluzionet. 



 

Ky punim bazohet në krahasimin e bërë midis dy gjuhëve, shqipes dhe 
anglishtes duke e ilustruar me shembuj si nga anglishtja ashtu edhe nga 
shqipja. Kështu është bërë përpjekje për të evidentuar jo vetëm tiparet e 
përbashkëta por dhe ato dalluese që këto dy gjuhë manifestojnë nëpërmjet 
mënyrave dhe mjeteve të shprehjes së mohimit. 

Shembujt për ilustrim janë marrë nga letërsia artistike në shqip, nga 
autorë si I.Kadare, S.Godo. A.Kristo e ndonjë tjetër dhe në anglisht, kryesisht 
nga romani Saga e Forsaitëve e Xhon Gollsuërthit dhe Amerikani i Qetë i 
Graham Grinit duke qenë se këto dy romane janë përkthyer edhe në shqip dhe 
kjo do të lehtësonte edhe krahasimin midis dy gjuhëve. 

Nëpërmjet këtij punimi megjithë çështjet e trajtuara, kryesisht është 
synuar një analizë e mohimit si kategori gjuhësore dhe jo si kategori logjike 
apo filozofike. Për këtë arsye dhe vëmendja kryesore është përqëndruar  në 
trajtimin e mohimit gjuhësor, mënyrave dhe mjeteve të tij shprehëse në ligjërim 
dhe krijimtari letrare.  
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MOHIMI                                                                                                                   
MËNYRAT DHE MJETET SHPREHËSE TË TIJ NË LIGJËRIMIN        

BASHKËKOHOR TË GJUHËS ANGLEZE DHE SHQIPE 
 

H Y R J E  
 

Pothuajse sapo lindim, ne mund të përdorim mohimin, duke treguar me 
gjeste ose sjellje tjetër, që ne refuzojmë, ne përjashtojmë, ose nuk biem dakort 
për diçka. 
 Është e mahnitëshme  që fëmijët janë të aftë të mohojnë fjalitë pothuajse 
aq shpejt sa ata mund t’i prodhojnë ato. Shumë studime kanë vlerësuar se 
aftësia për këtë formë mohimi shfaqet midis moshës 1.5 – 2 .5 vjeç (Hummer, 
Wimmer dhe Antes 1993) që është pothuajse e njëjta kohë që fëmijët për herë 
të parë janë të aftë të lidhin dy fjalë bashkë. 

Disa muaj më vonë, kur foshnjat sapo mësojnë të flasin 10 fjalët e tyre të 
para gati gjithmone përfshijnë një mjet mohimi (Westbury & Nicoladis, 1998). 
Ngaqë është kaq i zakonshëm dhe kaq lehtësisht i zotërueshëm, mohimi mund 
të duket se është një koncept i thjeshtë. Megjithatë shpesh ka qënë e vështirë 
për ta përcaktuar atë. 

Problemi i mohimit i parë në një prizëm më të gjerë është një çështje që 
i përket filozofisë, logjikës dhe gjuhësisë. Ndër të parët që janë marrë me këtë 
problem mund të përmendim Aristotelin, filozofët gjermanë E. Kant, “Kritike e 
arsyes se Kulluar” dhe G. Hegel, “Shkenca mbi logjikën”si dhe F. Engels tek 
“Anti – Dyring”.Ky i fundit si materialist e vendos theksin në rolin që luan 
realiteti objektiv në pasqyrimin e dijes njerëzore, teoritë e ndryshme shkencore, 
ligjet, parimet pa egzistencën e të cilit as që mund të bëhet fjalë për to. Sipas 
Engelsit, edhe në matematikën e kulluar, “nocionet e numrit dhe të figurës nuk 
janë marrë kushedi se nga, por vetëm nga bota reale,.....janë huajtur vetëm e 
vetëm nga bota e jashtme dhe nuk kanë lindur në kokë nga mendimi i 
kulluar,....përfytyrimet e vijave, të sipërfaqeve, të këndeve, të shumkëndshave, 
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të kubeve , të sferave etj.— të gjitha këto janë nxjerrë nga realiteti”.1Nisur nga 
kjo sipas tij edhe mohimi gjuhësor, si fakt real, si dije njerëzore, është një 
kategori me përmbajtje objektive sepse shpreh diçka nga realiteti objektiv, 
shpreh një anë të caktuar të këtij realiteti siç është:mungesa,ndarja. Kuptimi i 
mohimit (me përmbajtje objektive) nuk duhet identifikuar me nuancat 
subjektive mohuese,sepse tjetër është përmbajtja objektive e mohimit dhe tjetër 
janë nuancat subjektive të tij: përmbajtja objektive e mohimit gjuhësor është 
realiteti objektiv, kurse nuancat subjektive mohuese i jep individi, personi, uni, 
me anë të pasqyrimit të realitetit objektiv. Prej këtej mund të konkludojmë se, 
si në fjalinë pohuese ashtu dhe në fjalinë mohuese, komunikohet mbi fakte 
reale, në fjalinë pohuese tregohet fakti i qenjes së një farë lidhjeje në mes 
sendeve, fenomeneve ose vetive të tyre, të shprehura me gjymtyrë fjalie, kurse 
në fjalitë mohuese tregohet fakti i mungesës së lidhjeve të tilla.  

Mohimi në logjikën tradicionale në matematikë dhe mohimi gjuhësor 
dallohen në mënyrë të qënësishme nga mohimi  që studiohet në filozofi, ku me 
mohim kuptohet shndërrimi i një sendi a dukurie mbi një send a dukuri tjetër. 
Ai diktohet  si një moment në procesin e zhvillimit dialektik të botës materiale 
dhe të mendimit që karakterizohen  si shkatërrimi i anëve të vjetra dhe si 
zhvillim i anëve të reja pozitive. 

Dy kërkues që e kanë studjuar gjerësisht e kanë përshkruar atë si 
“çuditërisht i vështirë” (Wilden, 1980) dhe “larg të qënit i thjeshtë dhe 
transparent” (Horn, 1989). Një arsye për kompleksitetin e tij është se mohimi 
shërben për një llojshmëri të madhe rolesh. Një logjicien e përdor mjetin 
mohues në procesin e të vërtetuarit të një silogjizmi kompleks logjik. Një  
para–verbal  përdor mohimin gjestual për të refuzuar diçka që i ofrohet në rast 
mospëlqimi. A kanë këto përdorime të ndryshme të mohimit ndonjë gjë të 
përbashkët? Nëse po, çfarë është? Duke u pëpjekur të formulojmë një përgjigje 
për këto pyetje duke e përkufizuar mohimin, është e dobishme të marrim 
parasysh dy përqasje ndaj çështjes: mohimi si një mjet teknik për përdorim në 
logjikë, dhe mohimi në gjuhët natyrale. Le të fillojme me të parën. 

Mohimi logjik ka një natyrë tjetër ai është një operacion logjik si pasojë 
e të cilit nga  thënia e dhënë “A” merret një thënie e re “jo A”, e cila quhet si 
mohim i thënies së parë2.  

Logjika vepron me koncepte, gjykime dhe arsyetime. Gjykimi është një 
formë mendimi në të cilën pohohet ose mohohet diçka për sendet dhe dukuritë 
e ralitetit, ose për vetitë, lidhjet e marrëdhëniet e tyre dhe që ka si veçori të 

                                                 
1 F. Engels, Anti-Dyring,Tirane 1974, f.37,39 
2 N.J. Kondakov: “Logiçeski Sllovai” Moskwa 1971 faqe 366 
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shprehë të vërtetën ose gënjeshtrën. Pra gjykimi mund të jetë i vërtetë ose i 
rremë3. 

Në logjikën tradicionale e matematike mohim i mendimit të rremë (të 
gënjeshtërt) do të thotë zëvendësim i plotë i tij me mohimin e  vërtetë, kurse 
mohim i mendimit të vërtetë do të thotë zëvendesim i plotë i tij me mohimin e 
rremë (të gënjeshtërt)4. 

Në proçeset logjike  nuk mund të përdoret njëkohësisht dhe për të 
njëjtën gjë edhe mendimi i vërtetë edhe mendimi i rremë, patjetër njëri 
pranohet ndërsa tjetri hidhet poshtë. 

Por le të shohim mohimin logjik sipas Aristotelit 
 
 Termi klasik (Aristotelian) logjikë është më i hershmi dhe më i thjeshti i 
logjikës formale. Ai kufizohet tek fjalitë me një kallëzues që janë 
domosdoshmërisht ose të vërteta ose të rreme. Një fjali me një kallëzues është 
një si: ‘Meri është e bukur’ ose ‘dëbora është e kuqe’, në të cilat një gjë e 
vetme (e drejte ose jo) thuhet të ketë një karakteristikë të vetme, ose një 
kallëzues. 
Mohimi i një fjalie në termin logjikë mund të përkufizohet duke  renditur dy 
veti të nevojshme dhe të mjaftueshme të atij funksioni përsa i përket një objekti 
ose grupi, X: 

i) X dhe Plotësi(complement) i tij duhet të përfshijnë gjithçka, dhe  
ii)      Ndërprerja e X dhe mohimit të tij duhet të jetë bosh. 

          Me fjalë të thjeshta, kjo do të thotë që çfarë një gjë është dhe çfarë ajo 
nuk është, së bashku bëjnë gjithçka. Le të shqyrtojmë, për shembull, fjalinë “të 
gjithë njerëzit janë të lumtur”. Kjo fjali do të thotë që grupi i të gjithë njerëzve 
që janë të lumtur ose jo të lumtur (X dhe plotësi i tij) përfshin gjithë njerëzit, 
dhe ai grup i gjithë njerëzve që janë dhe të lumtur ose jo (ndërprerja e X dhe e 
mohimit të tij) nuk përmban asgjë. Kjo i korrespondon asaj çka Kanti do ta 
quante më vonë “mohimi aktiv”, meqë përdorimi i kësaj forme mohimi është 
një pohim aktiv i të kundërtës së termit të mohuar. 

Një lexues i vëmendshëm do të vërrejë se ka një komplikim.Një 
komplikim lind sepse ka disa mënyra për të mohuar ose kundërshtuar vlerën e 
cila tregon se në ç’masë një fjali është e vërtetë e një fjalie. Në logjikën e 
Aristotelit, asnjë fjali nuk lejohet të ketë më shumë se një mjet mohimi. 
Megjithatë ai mjet i vetëm mohimi duhet t’i bashkangjitet ose kallëzuesit 
(karakteristika që atribuohet) ose kryefjalës së tij (realiteti të cilit i atribuohet 
karakteristika). Kështu termi logjikë i Aristotelit pranon një formë të dytë 
                                                 
3 Sllavar Terminov Po Informatike Moskwa 1971, faqe 44 
4 N.J. Kondakov: “Logiçeski Sllovai” Moskwa 1971 faqe 366 
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mohimi përkrah asaj që ne sapo e shqyrtuam: dikush mund të mohojë 
kryefjalën, si tek; “Not-man is happy”,duke nënkuptuar “Whatever is not a man 
is happy”pra “Jo–njeri është i lumtur”, që do të thotë “çfarëdo që nuk është 
njeri është i lumtur”. 
 Aristoteli po ashtu pranoi që dikush mund të mohojë kallëzuesin duke e 
mohuar atë, pa mbrojtur të kundërtën e tij. Përshëmbull, dikush mund të 
deklarojë ‘Njeriu nuk është i lumtur’ dhe të nënkuptojë që ‘çfarëdo është një 
njeri nuk është i lumtur’, por jo që ‘çfarëdo që është një njeri është i 
pakënaqur’. Ashtu siç e vuri në dukje një i huaj në dialogun Sofisti të Platonit 
(257 p.e.s.), pohimi që diçka është “Jo e madhe” nuk do të thotë 
domosdoshmërisht që është e vogël. Kjo i korrespondon asaj që Kanti quajti  
“mohimi pasiv” derisa nuk pohon në mënyrë aktive të kundërtën e termit të 
mohuar. 
 Përkufizimi logjik i mohimit i Aristotelit komplikohet më tej nga fakti se 
ai pranoi dy mënyra të tjera në të cilat mohimi mund të ndryshojë: nga sasia ose 
mënyra. Dallimi i parë (sasia) rok ndryshimet midis deklaratës universale (‘Të 
gjithë njerëzit nuk janë të lumtur’), deklaratë e veçantë (‘disa njerëz nuk janë të 
lumtur’), deklaratë e vetme(‘unë nuk jamë i lumtur’), dhe deklaratë e 
papërcaktuar (‘të paktën një njeri nuk është i lumtur’). Dallimi i dytë (mënyra) 
rok ndryshimet në forcën e deklaratës, të cilën Aristoteli e përkufizoi si thjeshtë 
pohuese që diçka është ose jo e vërtetë (‘të gjithë njerëzit janë [ose ‘nuk janë’] 
të lumtur’), apodeiktike (‘të gjithë njerëzit duhet të jenë [nuk ka pse të jenë] të 
lumtur’) ose problematike (‘të gjithë njerëzit mund të jenë [nuk mund të jenë] 
të lumtur’).  
 Ashtu siç tregojnë përkthimet e gjuhëve natyrale, të gjitha dallimet e 
pranuara nga Aristoteli mund të shprehen (dhe në shumë raste janë natyrshëm) 
lehtësisht në anglishte të thjeshtë. Pamvarsisht kësaj lehtësie në të përkthyer ka 
kohë që është e qartë që mohimi logjik i Aristotelit ka një funksion të ndryshëm 
nga mohimi i gjuhës natyrale në anglisht. Anglishtja lejon struktura mohuese 
që do të ishin të palejuara sipas përkufizimit të mohimit të dhënë nga logjika 
klasike.(sipas Horn,1989dhe Sharpe et al,1996 të cilët kanë bërë një analizë më 
të detajuar të kësaj çështje)5.Për shembull, në anglisht nuk gjykohet të jetë 
kontradiktore ose e pasaktë të thuhet që një qënje është si X dhe jo(X).Ne mund 
të kuptojmë shumë mirë fjalitë: “Unë e pëlqeva dhe nuk e pëlqeva kolegjin 
tim”.Të tilla kontradikta përjashtohen nga logjika meqë ato e lejojnë dikë të 
nxjerrë si përfundim logjik çfarëdogjë.   
 Në logjikën deklaruese të prezantuar pas Aristotelit nga logjicienë të 
tjerë, mohimi logjik u përkufizua në mënyrë më të fuqishme dhe më 
                                                 
5 Horn, Laurence R. 1989 A natural History of Negation.University of Chicago Press.  
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komplekse. Në këtë logjikë deklaruese, mjeti mohues nuk ka pse t’i 
bashkangjitet vetëm kryefjalës ose kallëzuesit të vetëm të një fjalie të thjeshtë. 
Përkundërazi mund t’i bashkangjitet së jashtmi një fjalie të tërë, e cila mund të 
përmbajë disa kallëzues. Për më tepër në logjikën deklaruese kryefjalët dhe 
kallëzuesit mund të përcaktohen, duke patur përshkrues si ‘çdo’ dhe ‘pak’ të 
bashkangjitura atyre. Këto ndërlikime i hapin udhë problemit që Aristoteli u 
përpoq ta kontrollonte në mënyre përkufizuese, kur ai e kufizoi mohimin tek 
kryefjala dhe tek kallëzuesit në fjalitë e thjeshta: problemi i objektit të mohimit. 
Ky është problemi i të vendosurit se cila pjesë e një fjalie është duke u mohuar 
nga cilido mohues. 
 Ky ndërlikim pamundëson mohimin në gjuhën e zakonshme. Le të 
shqyrtojmë mohimin e fjalisë ‘Gjithkush dashuron dikë pak ndonjëherë’. Çfarë 
mohohet saktësisht nuk është fare e qartë. A ka për qëllim mohimi të reflektojë 
se ka disa njerëz që asnjëherë nuk dashurojnë askënd? Apo që ka disa njerëz që 
vetëm dashurojnë shumë? Apo se disa njerëz dashurojnë të gjithë njerëzit pak 
gjatë gjithë kohës? Apo që askush asnjëherë nuk dashuron askënd?  
 Ky problem i objektit të mjetit mohues mbi kryefjalët dhe kallëzuesit e 
përcaktuar është një nga fenoment më gjerësisht të sdudjuara dhe më pak të 
kuptuar në semantikën e mohimit.  
 Pak logjicienë bashkëkohorë do ta barazonin mohimin me pohimin e 
pasaktësisë, për dy arsye. Një është se duhet të vendoset një dallim i 
mirëpërkufizuar, midis sintaksës së mohimit–sesi një mohues mund të përdoret 
dhe të manipulohet saktësisht–dhe semantikës së mohimit–cili është kuptimi i 
një mohuesi. Logjicienët merren kryesisht me sintaksën e një simboli logjik, 
dhe semantikën specifike formale të caktuar nga ajo sintaksë, duke i bërë 
shumë çështje të mohimit të  dyshimta. 

Arsyeja e dytë pse mohimi s’mund të shoqërohet me pohimin e 
pasaktësisë ka të bëjë me nivelet logjike.Specifikisht pikpamja ngatëron gjuhën 
me metagjuhën.Sipas logjicienit Austin pohimi dhe mohimi janë tamam në një 
nivel.Sipas idesë së shprehur prej tij asnjë gjuhë nuk mund të ekzistojë në qoftë 
se ajo nuk përmban konvencione për të dy,dhe të dy i referohen në mënyrë të 
barabartë botës drejtpërdrejt, jo deklaratave rreth botës6. Deklaratat e 
pasaktësisë, në të kundërt janë domosdoshmërisht deklarata rreth deklaratave – 
që do të thotë deklarata në një metagjuhë. Një deklaratë mbi vlerën që tregon 
masën me të cilën një fjali është e vërtetë e një fjalie nuk është aspak një formë 
mohimi.Eshtë më shumë një metadeklaratë rreth vlerës që tregon se në ç’masë 
një fjali është e vërtetë.Mohimi është gjithmonë një pohim nbi gjendjen e 
botës.Nuk është asnjëherë një deklaratë për një fjali.   
                                                 
6 Austin 1950,fq.128-129 Negation emphasis added. 
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Në logjikë gjykimet janë ndarë në bazë të kriterit të cilësisë, në gjykime 
pohuese dhe në gjykime mohuese. 

Sipas këtij kriteri gjykimi mohues është një gjykim që tregon mungesën 
e tiparit të sendit. Në gjykimin mohues tregohet  se madhësia e subjektit (S) 
përjashtohet plotësisht ose pjesërisht nga madhësia e predikatit (P)7. Në 
gjykimet mohuese, mohimi i një tipari të sendit kuptohet si mungesë e këtij 
tipari tek ai, ndërsa gjykimet  pohuese  janë gjykime që shprehin lidhjen, 
marrëdhënien e sendeve ose të dukurive, gjykimet mohuese janë gjykime që 
shprehin mungesën e lidhjeve ose të marrëdhënieve në mes tyre. 

Pra mund të themi se mendimi që del në formë gjykimi, arsyetimi me 
ndihmën e të cilit zhvillohet njohja e realitetit objektiv është pazgjidhshmërisht 
i lidhur me gjuhën. Sikurse gjykimi që është një nga format e mendimit edhe 
fjalia që është një nga format e thënies, është njësia themelore komunikuese e 
gjuhës. Gjuha si mjet komunikimi dhe si armë e shoqërisë njerëzore operon me 
fjalinë. Fjala që nuk është e organizuar në  fjali nuk është mjet komunikimi, ajo 
vetëm emërton, kurse fjalia komunikon. 

Dihet se leksiku në vetvete nuk është gjuha, ai shërben më tepër si 
material i  ndërtimit të një gjuhe, sikundër materialet e ndërtimit në një ndërtim 
nuk përbëjnë ndërtesën, ndonse pa to nuk mund të ndërtohet një ndërtesë, ashtu 
edhe leksiku i një gjuhe nuk përbën gjuhën, ndonse pa të nuk mund të ketë 
asnjë gjuhë. Leksiku i një gjuhe merr një rëndësi shumë të madhe kur hyn në 
gramatikën e një gjuhe, e cila cakton rregullat e ndryshimit të fjalëve, rregullat 
e bashkimit të fjalëve në fjali dhe në këtë mënyrë e bën gjuhën një gjë të lidhur 
mirë, apo më racionale. Pra, pikërisht gramatika i jep gjuhës mundësinë  që t’i 
veshë mendimet e njeriut me një rrobë materiale, pra me rrobën gjuhësore. 

Gjykimi dhe fjalia janë të lidhura dhe shpesh përputhen  me njëri tjetrin, 
megjithatë nuk janë identike. Gjykim jashtë fjalisë nuk ka dhe si formë e 
ekzistencës së gjykimit është fjalia; mjeti i shprehjes së çdo gjykimi qoftë 
pohues, a qoftë mohues është fjalia. Ashtu si gjykimi mohues që shpreh 
mungesën e lidhjeve, të marrëdhënieve në mes sendeve a dukurive në një çast 
të dhënë, edhe fjalia mohuese shpreh  mungesën e sendit, mungesën e tipareve 
cilësore të sendit, mungesën e veprimit ose të gjendjes. p.sh:  

 
- He was no longer young, with hair going grew.( J.G., The Forsyte Saga, 28). 
- Ai nuk ishte më  i ri, flokët kishin filluar t’i thinjeshin.(  J.G., Saga I, 40). 
- He thought them bad and did not hang them. ( J. G.,  The Forsyte Saga, 27). 
- Këto piktura i dukeshin të  këqija dhe nuk i varte në mur.(  J. G., Saga I, 38). 
- They had not forgotten him. ( J.G., The Forsyte Saga, 25). 
                                                 
7 Xh. Gosturani “Studime filologjike” I, 1975 
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- Mesa dukej, nuk e kishin harruar.( J.G.,  Saga I, 25). 
-   “You have no right to ask her that”, I said “She’s not for sale”( G.G., The 

Quiet A, 29).  
 -    Nuk keni të drejë t’a pyesni atë kështu, -thashë. 
Ajo nuk ka dalë në Pazar( G.G., Amerikani, 13). 
  
 Duket e thjeshtë të thuash thjesht “jo” por mohimi në vetvete  është 
jashtëzakonisht i ndërlikuar.Në logjikë roli i mohimit është kaq i ndërlikuar sa 
që ka sfiduar të kuptuarit e tij të plotë pamvarësisht përpjekjes së 
bashkërenduar dy mijë e më shumë vjeçare.Si i tillë ai gjithnjë ka tërhequr 
mendimin e studiuesve të cilët nëpërmjet analizave kanë shprehur qëndrimet e 
tyre herë të përbashkëta dhe herë të kundërta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 viii

 



 1 

KAPITULLI    I 
 

MBI FUSHEN E VEPRIMIT TE MOHIMIT NE ANGLISHT SI 
DHE POLARITETI NEGATIV 

 
1. Mbi fushën e mohimit në anglisht 

 
Nisur nga fusha e veprimit të mohimit kemi dy lloj mohimesh në 

anglisht, mohimin me folje modale (modal negation) dhe mohimi pa folje 
modale (non-modal negation).Ai nxjerr në pah mundësinë e paqartësisë duke 
reflektuar fushën negative përmes rendit të fjalëve në disa struktura dhe 
diskuton tipare të vaçanta të këtyre strukturave. 
Le të përqëndrohemi tek fusha e mohimit dhe rendi i fjalëve në fjali. 

Mohimi është një universale gjuhësore, për arsye njohjeje (cognitive) 
dhe pragmatiste çdo gjuhë duhet të ketë mundësinë e pohimit që gjendja e 
çështjeve të shprehura nga një fjali nuk është e vërtetë.Si një gjuhë e tipit S.V.O 
mohorja e një pohimi në anglisht është S.NEG-V.O.Sidoqoftë negativet janë 
më të vështira për t’u interpretuar dhe mund të shkaktojnë shpesh paqartësi. 
Nga pikpamja e logjikës është e lehtë të dallosh një fjali pohore nga një 
mohore, sepse kuptimi i fjalisë mohore është thjesht e kundërta e asaj 
pohore.psh. 
Pohore: She is a teacher. 
Mohore: She is not a teacher. 

Gjithsesi mohimi në logjikë dhe në gjuhën natyrale ndryshon në mënyra 
të qënësishme. Forma dhe kuptimi i negativeve në anglisht nuk janë aq të 
drejtpërdrejtë saç e bëjnë të duket logjisticienët p.sh. fjalia “All the guests did 
not drink wine” nuk është absolutisht e kundërta e fjalisë “All the guests drank 
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wine”. Kështu që kur ne trajtojmë kuptimin e një fjalie mohore, ne duhet 
gjithashtu të trajtojmë edhe mundësinë e saj.8. 
Çështja e mohimit është një fenomen gjuhësor kompleks. është e lehtë ta 
perceptosh, por e vështirë për t’u përcaktuar nga pikpamja sintaksore. 
Keqkuptimi apo paqartësia mund të ndodhin kur fusha e veprimit e mohimit 
(negative scope) nuk kuptohet qartë dhe drejt. Por le të përpiqemi të shqyrtojmë 
disa struktura të veçanta mohore (negative) nisur nga interpretimi i konceptit 
“the scope of negation”. 

 
2. Interpretimi i  “Scope of negation” 

 
Duhet bërë i qartë nocioni “Scope” përpara se të flasim për “Scope of 

negation”.Sipas Quirk  scope “është termi i përgjithshëm i përdorur për të 
përshkruar ndikimin kuptimor (semantik) që disa fjalë të caktuara kanë mbi 
pjesët afër tyre në një fjali”9 .Kjo meriton vëmendje për shkak të lidhjes së 
ngushtë në renditjen e elementeve. Pozicioni i një forme negative, përshembull 
është në përgjithësi i rëndësishëm në përcaktimin se çfarë vjen pas, mohohet 
apo jo p.sh: 
(1) Some people never send any Christmas cards. 

Në këtë fjali duhet të themi se any për shkak se ndjek never, është 
brënda fushës (ndikimit) së mohimit ndërsa some nuk është. Pozicioni i fjalëve 
pohuese (assertive) dhe jo pohuese (non assertive) nuk mund të 
këmbehet.Kështu fjalia e mëposhtme është e papranueshme. 
(2) Any people never send some Christmas cards. 
Shembujt e mësipërm trgojnë se çfarë mohon një negative është fusha e 
veprimit e asaj negative. Por ky interpretim është abstrakt dhe nuk hedh dritë 
mbi tiparin sintaksor.Ajo çka linguistët synojnë është të përpiqen të gjejnë 
parimin që nënvizon aftësinë e folësve për të komunikuar me njëri-tjetrin. Në 
librin e tyre të gramatikës, Melce-Murcia dhe Larsen-Freeman përcaktojne se: 
“Çfarë mohohet në një fjali është gjithçka që vjen pas pjesëzës mohore 
(negative) deri në fund të fjalisë”10. Ky interpretim aplikohet në një numër të 
madh negativesh. p.sh. 
 
(3) Tom obviously hasn’t understood a word. 
 (=It is obvious that Tom Hasn’t understood a word) 
(4) Tom hasn’t obviously understood a word. 
(It is not obvious that Tom has understood a word) 
                                                 
8 Celce-Mauricia, M & Larsen-Freeman D. The Grammar Book 1999: 193 
9 Quirk A Comprehensive Grammar of the English Language, London 1985:85 
10 Celce-Mauricia, M & Larsen-Freeman D. The Grammar Book 1999: 193 
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Sidoqoftë, shembujt e mëposhtëm mund të jenë të paqartë: 
(5) I wasn’t listening all the time.(= For the whole time I wasn’t listening) 
(6) I wasn’t listening all the time.(= I was listening occasionally.) 
Duket qartë se ndajfolja në fund “all the time” mund ose s’mund të përfshihet 
në fushën (sferën e ndikimit) e mohimit. Ndryshimi i ndikimit reflekton një 
dallim të rëndësishëm të kuptimit. Dhe të tilla dallime ekzistojnë në disa 
struktura negative. 
 
3. Disa tipare sintaksore të fjalive mohore 
Nëse një fjalë përfshihet në fushën e ndikimit të mohimit ajo mund të sjellë 
ndryshim të madh në kuptim. Disa tipare negative analizohen dhe diskutohen si 
më poshtë. Ato janë vendosur në dy tipe: Ndikimi i foljes modale (modal 
negation) dhe ai i foljeve jomodale (non modal negation) 

 
3.1       Ndikimi i foljes modale (modal negation)  
Struktura e “modal negation” është: 
NP + M + NOT + V + NP 
Një numër i pafund negativesh me folje modale mund të krijohen sipas kësaj 
strukture: 
(7) You may not have another cookie. 
(8) I can not speak French. 
(9) USB devices may not work in Windows 98 second edition. 
Foljet gjysëmndihmëse (modal auxiliaries) transmetojnë kuptime semantike 
komplekse të cilat janë ndryshe nga foljet ndihmëse si: do, have dhe be . 
Gjithsesi ndikimi i mohimit me folje modale mund të përfshije ose jo kuptimin 
e foljeve gjysëmndihmëse. Ka kuptime semantike të ndryshme të së njëjtës 
strukturë sintaksore që rrjedhin nga e njëjta strukturë.p.sh:  
(10) You may not smoke here. 
(= You are not allowed to smoke here) 
(11) My sister may not like the colour. 
(=It is possible that my sister doesn’t like the colour) 
Në shembullin 10 may mbart kuptimin e “lejimit”(permission) dhe negativja 
(mohorja) e saj mund të mos mbartë kuptimin e “ndalimit”(prohibition). Në 
fjalinë (11) may mbart kuptimin e mundësisë (possibility) në të dyja fjalitë si në 
pohore ashtu dhe në mohore. 
 
3.1.1Kuptimi i foljeve modale 
Linguistët kanë mirëkuptimin se kuptimet e foljeve modale u takojne dy 
kategorive kuptimore kryesore: Deontic (action modality) dhe Epistemic (belief 
modality). Modaliteti deontik ka të bëjë me lejimin, rekomandimin, urdhërimin 
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apo ndalimin e veprimit (ose me raportimin e këtij lejimi, rekomandimi, urdhëri 
apo ndalimi). Modaliteti epistemic, nga ana tjetër ka të bëjë me besimin e 
folësit në lidhje me gjasat e një situate.Shumica e foljeve modale mund të 
përdoret në çdonjërën nga modalitetet dhe kanë ndryshime në forcën e tyre. 
May  në fjalinë (10) është modalitet deontik ndërsa te (11) është modalitet 
epistemik. 

 
3.1.2 Ndikimi i mohimt me folje modale “may not” 
       Fjalitë negative që kanë në përbërje “may not” janë një mohim tipik modal. 
Në shembullin (10) pjesëza mohuese not mohon kuptimin e lejimit të treguar 
nga folja modale may dhe kështu fusha e ndikimi të mohimit është e gjerë. Në 
shembullin (11) ajo çka mohohet nga not është folja kryesore “like” dhe 
kuptimi i mundësisë i treguar nga folja modale bie jashtë mohimit dhe kështu 
fusha e ndikimi të mohimit është e ngushtë. Quirk (et al 1985) e quan ndikim të 
gjerë mohimin e shënuar nga foljet ndihmëse (auxiliary) dhe ndikim të ngushtë 
kur kemi mohim të foljes kryesore. Atëhere në cilat raste folja ndihmëse 
modale bie brenda fushës negative dhe në cilat raste bie jashtë mohimit të foljes 
kryesore?A mos vallë modaliteti deontik ka një fushë ose ndikim të gjerë dhe ai 
epistemic ka një fushë ose ndikim të ngushtë?  
Me qëllim që të shqyrtojmë këtë fenomen tipik një shembull tjetër jepet më 
poshtë. 
(12) You may not attend the meeting. 
(12 a) You are not allowed to attend the meeting.(wide) 
(12 b) You are allowed not to attend the meeting.(narrow) 
     Folja modale may është modalitet deontik në shembullin (12). Sidoqoftë ka 
dy fusha mohuese në fjali.Fushë e gjerë interpretohet rasti (12 a) dhe fushë e 
ngushtë interpretohet rasti (12 b). Tabela e mëposhtme është një përmbledhje e 
mohimit modal me “may not” 

 
 
3.2 Fusha e mohimit jo modal 

Mohimi jomodal përfshin mohueset (negativet) e përbëra nga foljet 
ndihmëse si do, have, dhe be. 
 
 

modal negation deontic epistemic 
scope sense scope sense 

may not narrow permission narrow possibility 
wide 
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3.2.1 All…..not….. 
Struktura “all…not….” Lehtësisht mund të interpretohet si mohim i 

plotë nga pikpamja e logjikës.Le të shohim shembujt si më poshtë: 
(13 a)All that glitters is not gold. 
(= It is not true that all that glitters is gold). 
(13 b)Not all that glitters is gold. 
(=It is not true that all that glitters is gold). 
(14 a)All the money in the world won’t make you happy. 
(=It is not true that all the money in the world will make you happy). 
(14 b)Not all the money in the world will make you happy. 
(=It is not true that all the money in the world will make you happy). 
Qartazi struktura “All…not…” dhe “Not all…” kanë të njëjtën strukturë të 
thellë në anglisht dhe duke kaluar mohuesen  not  në fillimin e fjalisë nuk e 
ndryshon kuptimin e saj. Pra ka një ekuivalencë semantike në të dyja strukturat. 
 
3.2.2 Not…..because 

Një rast i veçantë i formës mohore në anglisht është fjalia me strukturë 
“not….because” .Në këtë strukturë ajo çka mohohet nuk është fjala që vjen fill 
pas pjesës mohore. p.sh. 
  (15)   He isn’t happy on account of his wealth, but on account of his good 
health. 
 (= He is happy, not on account of his wealth, but on account of his good 
health). 
 (16)     I don’t teach because teaching is easy for me. 
(= I teach, but not because teaching is easy for me). 
Ajo çka mohohet në shembullin (15) dhe (16) janë rrethanorët e shkakut “on 
account of his wealth” and “because teaching is easy for me” respektivisht 
.Ndryshe nga struktura e parë e fjalisë “all….not…” në të cilën mohuesja not 
duhet të kalojë përpara me qëllim që të kemi një të kuptuar të drejtë, mohuesja 
not në këtë strukturë duhet të kalojë mbrapa për të mohuar rrethanorin. 
 
3.2.3 Zhvendosja e not (Not-transportation) 

Në anglisht është e mundur që mohimi i fjalisë kryesore mund të 
prodhojë të njëjtat kuptime ashtu siç bën dhe fjalia e saj e varur kur e bën 
mohuese. 
(17)   I don’t think that she is right.(=I think that she is not right). 
(18)   We don’t expect he will come.(=We expect he will not come). 
(19)  We couldn’t believe it is true.(=We believe it is not true). 
(20)  I don’t feel I can stand it much longer.(= I feel I cannot stand it much 
longer) 
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Gjithë shembujt e mësipërm tregojnë se zhvendosja e not e fjalisë kryesore tek 
fjalia e varur nuk e ndryshon fare kuptimin e fjalisë së përbërë.Por a është e 
vërtetë kjo për të gjitha rastet? 
Le të shqyrtojmë një rast tjetër kur kemi të bëjmë me një fjali të thjeshtë 
mohore.Në qoftë se në këtë fjali kemi të bëjmë me dy a më shumë  gjymtyrë 
homogjene që vijnë pas foljes-kallëzues në formën mohore zhvendosja e 
pjesëzës mohuese not përpara njërës prej gjymtyrëve homogjene sjell ndryshim 
të kuptimit të fjalisë së dhënë. Shembujt e mëposhtëm e tregojnë këtë më së 
miri. 
 
 (21)  She didn’t have breakfast and lunch that day.(= She had neither breakfast 

nor     lunch that day).        Krahaso: 
(21.a)  She had breakfast,not lunch that day.(=She had breakfast,but didn’t 

have lunch that    day). 
(22)  They don’t go to school on Saturday and Sunday.(They go to school 

neither on Saturday nor on Sunday).    Krahaso: 
(22.a) They go to school on Saturday,not on Sunday.(=They go to school on 

Saturday,but don’t go to school on Sunday). 
(23)   His brother doesn’t speak and write French.(=His brother neither speaks 

French,nor writes it).    Krahaso: 
(23.a) His brother speaks French,but doesn’t write it. 
 
        Pra siç shihet nga shembujt e mësipërm ajo çka kumtohet në fjalinë e parë 
ndryshon nga ajo çka kumtohet në fjalinë e dytë dhe kjo si rezultat i 
zhvendosjes së pjesëzës mohuese not që në anglisht njihet si not-
transportation. 
 
3.2.4 Përmbledhje 

Nga pikpamja logjike çka mohohet është zakonisht pas pjesëzës 
mohuese not. Sidoqoftë fusha e veprimit të mohores në anglisht nuk 
kontrollohet rigorozisht nga pozicioni i pjesëzës mohuese. Përshkrimi dhe 
analiza e tre strukturave mohore (non modal) pa praninë e foljeve modale 
nxjerr në pah se në anglisht ka një tendencë për ta kaluar mohuesen “not”  nga 
ajo çka mohohet tek folja e fjalisë kryesore. 
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Mohimi dhe polariteti negativ (mohues) 
 
Mohimi është një fenomen gjuhësor, njohës dhe intelektual i kudondodhur dhe 
tejet i shumëllojshëm në manifestimet e tij ai është thellësisht, rrënjësisht i 
rëndësishëm për mendimin njerëzor siç ka thënë Horn dhe Kato 2000: 

“Thëniet negative janë një tipar thelbësor për çdo sistem të 
komunikimit njerëzor dhe aspak të sistemit të komunikimit të 
kafshëve. Mohimi dhe ato çka lidhen me të --e vërteta--vlerat, 
mesazhet jo të vërteta (false), kontradikta dhe ironia- mund të 
konsiderohen si karakteristika përcaktuese të qënieve njerëzore” 11 

Nga pikpamja njohëse (sipas cognitive linguistics) mohimi është të 
menduarit elementar jashtë linje: ai përfshin një farë krahasimi midis një situate 
“reale” së cilës i mungon një element i veçantë dhe një situate “imagjinare” së 
cilës nuk i mungon ky element. Elementi i veçantë në fokus pozicionohet dhe 
kontekstualizon elementin negativ (i cili i detyruar nga gramatika, shpesh nuk 
siguron informacion të mjaftueshëm për dëgjuesin për të përcaktuar se çfarë 
synon të jetë fokusi i tij). Ka shumë strategji bisedore (story & discourse) dhe 
me shkrim (writing & reading) për të treguar dhe interpretuar elementët 
fokusues dhe madje edhe më shumë për të ndryshuar ato. 

Formalisht (Logic & Language ) një operator i quajtur “mohim” (negation) 
nga logjicistët është i vetmi operator i rëndësishëm.Sjellja e tij përshkruhet nga 
aksioma bazë e logjikës “The Law of Contradiction ” Ligji i të kundërtave (apo 
The Law of Non-Contradiction) i cili pohon se fjalia me jo (No Proposition) 
është e vërtetë dhe jo e vërtetë. Nga pikpamja pragmatiste mohimi mundëson, 
ndërmjet shumë koncepteve të tjera, testin bazë të anullimit (cancellation test) 
për një hamendësim si edhe vëzhgimet bazë që kanë në themel teoritë e lidhjes 
mirësjellje dhe ironi. 

Në gjuhën natyrale, mohimi funksionon si një operator krahas sasioreve 
(treguesve të sasisë) dhe foljeve modale (modals). Operatorët janë më 
themelorë dhe kanë më shumë cilësi se predikatet apo operatorët e zakonshëm. 
Në veçanti operatorët kanë një “fushë veprimi” (scope) që do të thotë, ka 
gjithnjë një element tjetër ose i supozuar (i pranuar si i vërtetë) ose verbalisht 
prezent në ligjërim (discourse) të cilit i referohet një mohuese, një modale apo 
një tregues sasie. Ky element i lidhur thuhet të jetë “fokusi” apo në fushën ose 
zonën e veprimit të negatives (ose modalet, sasitreguesit thuhen për të lidhur 
sesa për t’u fokusuar mbi një element tjetër ) 

Mohimi krijon kompleksitet të rëndësishëm (kuptimplotë) dhe 
paqartësira me raste kur ndërvepron me operatorë të fushave të tjera sepse 
                                                 
11 Horn, Laurence R. And Yasuhiko Kato. 2000 Introduction:Negation and Polaritiy at the 
Millenium  
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fusha e veprimit mund të ndryshojë. Every boy didn’t leave është e paqartë në 
varësi të fushës relative të mohores didn’t dhe sasioreve every (apo si tek  
Every boy read some books, ku dy sasiorë të ndryshëm krijojnë paqartësi). 
Mohimi kombinohet në mënyre ideosinkratike me foljet modale p.sh. You may 
not go, and that’s final! "deontik” may not do të thotë “not possible” por në 
fjalinë; This may not be the place, “epistemik” may not do të thotë “possibly 
not”. 

Çdo gjuhë  zhvillon modelet e veta idiomatike të elementëve mohues, si 
dhe rregullat e veta të përdorimit të tyre. Fenomenet mohore të anglishtes janë 
deri tani më të mirë studiuara; shembujt përfshijnë konstrukte sintaksore(this is 
it, isn’t it? Not any big ones, he didn’t) variacione (so didn’t; ain’t got none ) 
morfologji (-n’t, free, un-)  (morfo)fonologji (do, don’t) intonacion (“Right”) 
dhe leksema e mohimit të guximshëm e të hapur (never) e inkorporuar (doubt, 
lack) e llogaritur (few) e patjetërsuseshme (prohibit) ose e parapohuar (only). 
 Gjithashtu i përfshirë është një sistem i gjerë, kompleks dhe i ndryshëm 
ai i Njësive të Mohimit Polaritar (NPIs’-si ever tek: He didn’t ever see it) që në 
mënyrën e përshtatshme ndodh vetëm në kuadrin e një elementi disi mohues 
(He ever saw it). Detajet se çfarë “scope” është në fakt dhe si, cilat dhe pse 
NPIs’ (neg.polar.item) mund të ndodhë brenda saj varion ndërmjet mohueses 
(negatives) specifike dhe elementëve të njësive të mohimit polaritar (NPIs) 

Negative Polarity është një lloj i një përshtatjeje mohuese (Negative 
concorde).(p.sh. French: Je ne regrette rien, lit “I don’t regret nothing; Yiddish 
Ix hob nit kin gelt, lit “I don’t have no money”) por në vend të përputhjes 
mohore (negative concord), e cila përdor elemente mohore në fokusin e një 
mohoreje tjetër, negative polarity përdor element tjetër jo-mohues të cilat 
nganjëherë e marrin negativitetin përmes shoqërimit dhe ndodhin pa negative të 
hapur.(could care less <couldn’t care less). Një pyetje tipologjike interesante 
është nëse gjuhë si anglishtja, të cilave ju mungon përputhja negative, 
zhvillojnë më tepër fenomene të polaritetit negativ( negative polarity) për të 
bërë kompensimin. 
 NPI është një term që aplikohet tek njësi leksikore, shprehje fikse apo 
tipe konstruktesh sintaksore që demonstrojnë sjellje të pazakontë përreth 
mohimit. NPIs’ mund të jenë fjalë ose shprehje që ndodhin vetëm në kontekse 
të negative polarity (fathom , in weeks) apo kanë një sens idiomatik në të tilla 
kontekse (not too bright, drink a drop) ose ato mund të kenë një mundësi 
leksikore që funksionon vetëm në kontekse të tilla si: (need/dare not/reply); 
apo një rregull sintaktik mund të jetë i ndjeshëm ndaj mohimit siç është rasti 
Subject-Verb Inversion ( inversioni i kryefjales me foljen) me ndajfoljen e 
vendosur në krye te fjalise, p.sh. Never/Ever/Frequently have I seen such a 
thing. 



 9 

 Prania gramatikore e NPIs në një ligjërim është evidencë prima facie që 
përmban një lloj mohimi dhe kjo lejon NPIs të funksionojë si indikator për tipe 
të ndryshme të kundërshtimit semantik dhe strukturë sintaksore. Kjo ka treguar 
të jetë një mjet i ndjeshëm në zona të tjera kërkimi për gjuhësinë dhe 
gjuhëtarët, përdorimi i NPIs ka zbuluar shumë fenomene mohore të fshehura 
p.sh. NPIs mund të shfaqen edhe në pyetje (Have you ever been there?) fjalitë 
hipotetike (Tell me if he ever arrives) dhe krahasoret (He’s better than we ever 
expected.)  
 Përveç NPIs anglishtja ka dhe “Positive-Polarity items” (would rather, 
sorta) në të cilën don`t ndodh në kontekste të negative-polarity; Posible-
Polarity items (tell time-tregon kohë), e cila ndodh vetëm brenda fushës së një 
tipi modaleje të mundshme dhe kombinime si “Impossible-Polarity item” 
fathom, e cila kërkon dhe fushë mohore dhe një folje modale.  
 
      ----------------------------- 
 
 Konkluzion 
Në anglisht kodifikimi sintaksor i fushës së veprimit të mohimit si i gjerë apo i 
ngushtë duket se ndikohet nga ndryshimet e rendit të fjalëve. Kjo nxjerr në pah 
faktin se fusha e veprimit të mohimit, në disa struktura nuk mund të 
interpretohet me anë të rendit të fjalës. Në mohimin modal mohuesja “may not” 
ka fushë të gjerë dhe fushë të ngushtë. Në mohimin e fjalive pa praninë e 
foljeve modale (non-modal) pjesëza mohuese not kryesisht tërhiqet mbi foljen 
e fjalisë kryesore 

Në gjuhën natyrale, mohimi funksionon si një operator krahas sasioreve 
(treguesve të sasisë) dhe foljeve modale (modals). Operatorët janë më 
themelorë dhe kanë më shumë cilësi se predikatet apo operatorët e zakonshëm. 
Në veçanti operatorët kanë një “fushë veprimi” (scope) që do të thotë, ka 
gjithnjë një element tjetër ose i supozuar (i pranuar si i vertetë) ose verbalisht 
prezent në ligjërim (discourse) të cilit i referohet një mohuese, një modale apo 
një tregues sasie. 
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KAPITULLI   II 
 

MOHIMI SI KATEGORI GJUHESORE. MJETET E NDRYSHME 
GJUHESORE. GJUHET MONONEGATIVE DHE 

POLINEGATIVE 
 

Objekti i këtij punimi sigurisht është studimi i mohimit si kategori 
gjuhësore. Prandaj dhe vëmendja kryesore do të përqëndrohet në mjetet që 
përdoren për shprehjen e tij, dhe si gjuhë të ndryshme operojne për të shprehur 
atë. Më konkretisht në rastin tonë anglishtja dhe shqipja. Mohimi shprehet  me 
mjete të ndryshme gjuhësore si: pjesëza mohuese, parashtesa me kuptim 
mohues, prapashtesa mohuese në anglisht siç është rasti i prapashtesës mohuese 
“less” në anglisht e “los” në gjermanisht dhe me mjete të tjera leksikore që 
kanë kuptim mohues. Më duket me vlerë që të japim sa për një sfond të 
përgjithshëm mjetet  më kryesore të shprehjes së mohimit në gjuhët më të 
njohura indoeuropiane. Ndër këto  mjete  përmendim:  
 

a. Pjesëzat, apo ndajfoljet mohuese: 
Në anglisht: not dhe never,  
Në shqip: nuk , s, mos, pa, as, jo, kurrë, 
Në indishten e vjetër: nā, ma. 
Ne greqishten e vjeter: ού, µή. 
Në latinisht: non, ne.  
Në lituanisht: nè; letonisht: ne. 
Në frengjisht: non, ne ... pas. 
Në gjermanisht: nein, nicht, nie. 
Në persisht: ma, na. 
Në rusisht: HeT, He, Hukozga  
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b. Afikset e ndryshme (parashtesat dhe prapashtesat etc.) 

Në anglisht:  Im (impossible, impolite, immature, immodest, etc. ) 
  In ( incorrect, inconceivable, inability, inacuracy, inactive, etc.) 
  Un ( unsafe, unusual, unexpresive, unhappy, etc.) 
  Dis ( dishonest, distrust, dislike, disenchant, disequilibrium, etc.) 
  Il (illiterate, illiteracy, illegal, illicit, illimitable, etj.) 
  Ir (irregular, irresponsible, irrelevant, irrevocable, etc. ) 
  

Non (non-stop, non-smoking, non-interference, non-plussed, etc.) 
Anti (antifaschist, anti-Semitic, antithesis, antitoxic, etc.) 
Less  (motionless, helpless, useless, careless, speechless, etc.) 
 

Në shqip:  Pa ( i pamësuar, i paedukuar, i pashkolluar, i padalë, etj.) 
  Ç (çarmatos, i çarmatosur, i çekulibruar, çmontoj, etj.) 
  Jo ( jokrijues, joformues, joshprehëse, etj.) 
  Mos (mosbesim, mosinteresim, mostrajtim, etj) 
  Sh (shqetësoj, shfaros, shpalos, etj.) 
  Zh (zhvesh, zhduk, zhvendos, etj) 
  Anti (anti-fashist, anti-komunist, anti-plumb, anti-ligjor) 
  A (, amoral, anormal, afetar, alogjik) 
  I ( imoral, iracional, informal) 
 
          Në gjuhët joindoeuropiane ndryshe nga ato indoeuropiane mohimi mund 
të shprehet edhe me forma të tjera, si me forma morfologjike të fjalëndryshimit: 
mjetet mohuese—me/ma në gjuhët turke: bilirim ( e di ) – bilmem ( nuk e di ); 
gjel (eja ) – gjelme ( mos eja ); aldi (mori ) – almadi ( nuk mori ).12  
 

Nga sa më sipër mund të themi se në gjuhët e ndryshme mohimi mund 
të shprehet vetëm me një element gjuhësor mohues ose me disa mjete të  tjera 
njëherazi. Pikërisht duke u nisur nga fakti se sa elemente gjuhësorë mohues  
mund të përdoren njëkohësisht në një fjali për të shprehur një mohim, gjuhët 
ndahen në dy grupe: 

 
a. Gjuhë mononegative  
b. Gjuhë polinegative 

Gjuhët mononegative janë gjuhë të tilla  që në një fjali mohuese 
përdorin vetëm një element mohues, ndërsa gjuhët polinegative janë gjuhët që 

                                                 
12 Xh. Gosturani “Studime filologjike” I, 1975 
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në një fjali për të shprehur mohimin mund të përdorin njëkohësisht dy ose më 
shumë elemente  mohuese.  

Latinishtja ishte një gjuhë mononegative sepse: – Duplez negacio – 
afirmatio (dy mohime jane pohim), psh – nil admiral – për asgjë mos u habit. 
Nihil est dulcius veritatis luce – asgjë s’është më e ëmbël se drita e së vërtetës.  

Përdorimi i një elementi të dytë mohues në raste të tilla sjell pohim ashtu 
sikundërse në matematikë dy minuse (-) japin plus (+): -- nemo non videt – çdo 
njeri e pa; nihil non videt – ai pa çdo gjë.  

Në latinisht përdorimi i pjesës mohuese non, me përemra mohuese ose 
ndajfolje mohuese çon në asgjësimin e plotë të mohimit: - non nemo, non nulli, 
- jo askush, dikush, disa;  non nihil – jo asgjë, diçka; non nunquam – jo 
asnjëherë , ndonjëherë: non nusquam – jo askund , diku.  

Ndër gjuhët e gjalla mononegative bashkëkohore përmendim anglishten 
dhe gjermanishten, të cilat nuk pranojnë në një fjali element të dytë mohues.  

Në anglisht, psh: Nobody knows anything about it –  askush  (s) dinte gjë 
per këtë; I know nothing – unë (s) di asgjë. 

Në Gjermanisht, psh: ich sagte nichts – unë (s) thashë asgjë. 
Fjalia në gjuhën angleze ose gjermane, në të cilën gjenden përemrat e 

pacaktuar mohues ose ndajfoljet mohuese, është plotësisht negative dhe nuk 
pranon pjesës mohuese para foljes, sepse një gjë e tillë është e pamundur të 
përdoret nëse synohet mohimi. Vetë përemrat ose ndajfoljet mohuese në fjali 
japin idenë e  mohimit  të veprimit të  shprehur nga folja - kallëzues. p.sh: 

 
       -    Never in all fifteen  years since he had first found out that life was no 

simple bussines, . . .(  J.G., The F. Saga, 31). 
- . . . and out of the knowledge that none could possibly enter his room . . . 

( J. G.,The F.Saga, 32). 
- They never told me – Irene never tells me anything.( J.G., The F. Saga, 

14). 
Ata s’më kanë thënë asgjë; Irena s’më thotë kurrë.( J.G., Saga I, 45). 

-  I never use the lift at the club.( J.G., The F. Saga, 12). 
S’i hipi kurrë ashensorit kur vete në klub.( J.G., Saga I, 42). 

- I know nothing about anybody; because  nobody tells me anything. 
(J.G., The F. Saga,  12). 
Unë s’di asgë për të tjerët. Asnjeri s’më thotë kurrë asgjë.( J. G., Saga I, 
42). 

- From all I can learn, he’s got no bussines, no income and no connection 
worth speaking of, but then I know nothing – nobody tells me anything. 
(J.G., The F. Saga, 10). 
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Me ç’kam marrë vesh, ai është pa punë, të ardhura s’ka, s’ka as farë as 
fis për të qënë, por unë s’di asgjë se asnjeri s’më thotë ndonjë gjë.( J. 
G., Saga I, 39). 
 

        Nga shembujt e mësipërm vihet re karakteri mononegativ i anglishtes ku 
kuptimi mohues i fjalisë shprehet vetëm me një element  negativ brenda fjalisë, 
ndërsa në shqip krahas përemrave të pacaktuar me kuptim negativ apo 
ndajfoljeve mohuese përdoret edhe kallëzuesi në formë mohore. 

Në grupin e gjuhëve polinegative futen edhe gjuhë të tilla si frëngjishtja, 
spanjishtja, rumanishtja, të gjitha gjuhët sllave (çekishtja, rusishtja, 
serbokroatishtja e bullgarishtja) si dhe persishtja si gjuhë indoeuropjane. Pra 
këto gjuhë polinegative në një fjali mund të përdorin njëherazi disa elemente 
mohuese. p.sh:  

 
- Ai Bosini i ri nuk ka për të bërë asgjë të mirë për veten e vet.( J. G., Saga 

I, 51). 
- Nuve vede nimeni – askush nuk na pa. (rumanisht) 
- Personne ne savait – askush nuk dinte ( frengjisht)  

 
Gjithsesi duhet përmendur fakti se ka edhe gjuhë që në varësi të rendit të 

fjalëve mund të jenë  edhe mononegative edhe polinegative,  si psh. greqishtja e 
vjetër dhe  italishtja. Në greqishten e vjetër kur pjesëza mohuese vinte 
menjëherë pas përemrit të pacaktuar mohues me skemë:përemër 
mohues+pjesëz mohuese+folje, atëherë gjithë fjalia fitonte kuptim pohues  
ούδείς, ούυ, οίδεν (=  të gjithë e dinë), ndërsa kur përemri mohues vinte në 
fund me skemë: pjesëz mohuese + folje + përemer mohues,atëherë mohimi 
përforcohej ούυ οίδεν ούδείς (= nuk e di askush). 

Një dukuri e tillë ndodh sot edhe në gjuhën italiane. Përdoren pjesëzat 
mohuese para foljes me skemë: pjesëz mohuese+ folje +përemer mohues, non 
parlava nessuno = askush nuk fliste dhe përkundrazi nuk përdoren pjesëzat 
mohuese para foljes me skemë: përemer + folje, nessuno parlava = askush 
fliste.  

Siç e theksuam edhe më lart në latinisht, anglisht e gjermanisht dy 
mohime sjellin pohim, lind pyetja : si u përgjigjet shqipja këtyre ndërtimeve të 
gjuhëve të sipërpërmendura si anglisht,gjermanisht etj.? A ka raste kur dy 
mohime  sjellin  edhe në gjuhën shqipe pohim? Ose më thjeshtë: a ka ndërtime 
në gjuhën shqipe që si në anglisht apo gjermanisht të kenë formë mohuese por 
gjithë brendia e thënies të jetë pohuese? Përgjigjja është pozitive.  

Në gjuhën shqipe sikurse ndodh  edhe në anglisht, gjermanisht dhe 
latinisht përdorimi i dy pjesëzave mohuese i jep gjithë thënies kuptim pohues 
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në disa kushte të caktuara sintaksore. Në këtë lloj mohimi me vlerë pohimi do 
të dallojmë dy grupe kryesore:  

 
I. Mohime dyfishe me vlerë pohimi (dy mohime me vlerë pohimi)    
II. Mohime njëshe me vlerë pohimi ( një mohim me vlerë pohimi) 

I. Në fillim le të shikojmë ndërtimet ku përdorimi i dy pjesëzave mohuese të 
çon në asgjësimin e mohimit dhe si rrjedhim gjithë thënia fiton kuptim pohues. 
Në anglisht ndërtime të tilla ndodhin kryesisht  në kuadrin e një fjalie. p.sh:  
 

-  This was not unusual. It happens in fact everyday.( J.G., The F. Saga, 45). 
- Kjo nuk qe e pazakontë.Ajo ndodhte në fakt çdo ditë.  (Kjo qe e zakontë) 
- “I shan’t be able to give you very much”, he had sad a formula to which 

June was not unaccustomed.( J.G., The F. Saga, 20). 
- “Unë nuk jam në gjendje t’ju jap shumë,” ai kishte thënë formulën me të 

cilën Xhuni nuk qe e pamësuar.     (Ajo e kishte dëgjuar dhe herë të tjera) 
-  The qualities of both men had contributed to this not inconsiderable 

discrepancy.( J.G,. The F. Saga, 91). 
- A child it is not unnatural.( J.G., The F. Saga, 418). 
- “The Forsyte” replied young Jolyon “is not an uncommon animal.( J.G., 

The F. Saga, 271). 
- Don’t worry.It often happens that way.This is not impossible.( G.G., The 

Quiet A, 165). 
- Mos u shqetëso.Shpesh kështu ndodh.Kjo nuk është e pamundur.(Kjo është e 

mundur). 
  

Në qoftë se do ta paraqitnim me skemë do të kishim; folja (indicative 
mood) ose kallëzues emëror i përbërë + pjesëzën mohuese + parashtesë 
negative + mbiemër.  
Në qoftë se do ta krahasonim me shqipen duhet të theksojmë se në shqip 
ndërtime të tilla ndodhin në këto kushte:  
 

 1.  Në kuadrin e një fjalie:  
a. Ndërtimi me skemë:  – Pjesëz mohuese (nuk, s) + folje modale (mund) + 
pjesëz mohuese (mos) + foljen në mënyrën lidhore, ka kuptim plotësisht 
pohues. 
 

- Një marrëzi e tillë nuk mund të mos merrej me mend.( J. G., Saga I, 85). 
- Somsi nuk mund të mos e vinte re se ai i kishte faqet të futura, sikur i qenë 

bërë ashtu nga të thithurit.( J. G., Saga I, 96). 
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- Si mund ta kryente  atë punë që i kishin ngarkuar, ose si nuk mund të mos 
pranonte . . .( J. G., Saga I, 270). 

- Ai nuk mund të mos shihte si dridhej Irena, sikur po ja shqyente fustanin 
dikush . . .( J. G., Saga I, 265). 

 
b. Ndërtime me skemën: pjesëz mohuese + (nuk,s) + folje modale në mënyrën 

lidhore + pa + pjesore, (ose emër apo  p.vetor )në gjuhën shqipe .Kuptimi 
është pohues. 
 
- Darti  ndjente krahun e Irenës që ishte  mbështetur  fort  te krahu i tij. Ai 

e dinte se  Irena s’mund ta hiqte pa u treguar e vrazhdë dhe kështu 
zbavitej. (J. G., Saga I, 51). 

- U ndesh ballë për ballë me të dhe s’mund të rrinte pa i folur.( J.G., Saga 
II, 369). 

- Duke pare gjithshka ajo nuk mund te rrinte pa thënë një fjalë.( J.G., 
Saga II,312). 

- Mirë pra ç’t’i them më? Që ju nuk mund të rroni pa të? (G.G., 
Amerikani, 75). 

- Ai duhej të kuptonte.Lumturia s’mund të ishte pa të, pa Xhonin. (J.G., 
The F. Saga III, 236). 

   Në këto raste mohohet mundësia e moskryerjes së një veprimi dhe 
njëkohësisht domodsdoshmëria e kryerjes së tij. 
     Ndërsa ndryshe ndodh me skemën e mëposhtme. Në gjuhën angleze folja 
modale paraprin pjesëzën mohuese, ndërsa mënyra lidhore zëvendësohet nga 
mënyra dëftore. 
     Ndërtime me skemë: folja modale + pjesëz mohuese (not) + folje në dëftore 
+ pa( parafj.) +emër ( foljor, përem. vetor ose togfjalësh). 
 

- “...You can not go on living without some belief”(G.G., The quiet A,105). 
- “...Askush nuk mund të vazhdojë të rrojë pa ndonjë besim”(G.G., 

Amerikani. 92). 
- “You cannot love without intuition”( G.G., The quiet A, 31). 
- “Nuk mund të duash pa intuite”( G.G., Amerikani,15).  
- At seeing that she couldn’t remain without uttering a word.( J. G., Saga II, 

285). 
- They could not get there without getting either a bus or a cab such a long 

distance....( G.G., The quiet A,.131). 
- “ Well,what do I say to her next. That you cannot live without her?”( 

G.G.,The quiet A, 88). 
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  Gjithsesi duke analizuar shembujt e mësipërm shihet qartë se megjithë praninë  
e disa mjeteve mohore ato kumtojnë një pohim. Duhet theksuar gjithashtu se 
pjesëza pa e shqipes në anglisht shprehet me parafjalën (without). 
 
c. Ndërtime me skemë : - Pjesëz mohuese (nuk, s) + folja kam (në veta të 

ndryshme) + si + pjesëzën mohuese mos + folje në lidhore. Kuptimi është  
përsëri pohues. 
 

- Edhe Xhuni nuk kish si të mos kënaqej nga ana e saj. Ja dhe një përfitim 
tjetër.( J. G., Saga I, 95). 

- Irena s’kishte si të mos qe e lumtur, por megjithatë, flitej se ajo kishte 
kërkuar të banonte në një dhomë të veçantë. (J. G,. Saga I, 85). 

- Xhuni kishte qenë e zonja ta bënte Irenën për vete aq sa kjo s’kish si të mos 
i rrëfehej dhe pastaj,nga ana e saj i kishte thënë se.... (J. G,. Saga I, 85). 

- Paraja  nuk kish si të mos qe për të si drita e syrit, mjeti i domosdoshem, pa 
të cilin nuk mund të shihte, nuk mund të gjykonte dhe të kuptonte. (J. G,. 
Saga I, 84). 

 
 Është me vend të evidentohet fakti se ndërtime me skemën e mësipërme, 
janë karakteristike për gjuhën shqipe, një skemë e tillë  nuk gjen përdorim në 
gjuhën angleze. Në qoftë se do të analizonim disa prej shembujve do të 
vërrenim se në variantin anglisht ose do të kishim një element negativ, ose në 
rastin e elementëve të tjerë negativë ata nuk do të ishin pjesë e së njëjtës 
fjali.p.sh. 
 

- There was no reason why Irene should not be happy,yet they said she’d 
been asking for a separate room. (J.G., The F.Saga,54). 

- She had never spoken in that voice and hadn’t ever before made that 
lingering gesture, or looked back at him as he drove away. (J.G., The 
F.Saga,357). 

- ...he had made a mistake in asking;he never had known,and never would 
know, what she was thinking. (J.G., The F.Saga,228). 

- There wasn’t a place in the house where he didn’t think of the past. (J.G., 
The F.Saga,311). 

 
d. Fjalia me skemë: - pjesëz mohuese (nuk, s) + foljen në dëftore + pjesore të 
paraprirë nga pjesëza pa për gjuhën shqipe ka kuptim të plotë pohues. Skema 
më konkrete në shqip e një ndërtimi të tillë është: s’lë pa , nuk (s) mbetem pa + 
pjesoren = pohim. 
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- Punët e mëdha nuk mbeten pa shkruar.( S. G.,  Plaku,86).( kuptimi – janë 
shkruar ) 

-  S’la pa bërë asgjë për t’i fituar zemrën Irenës por më kot.(J. G., Saga I, 
292). (kuptimi  – bëri gjithçka ) 

-  Nuk mbeti njeri pa e marrë vesh se ç’i ndodhi Somsit. (J. G., Saga I, 298).( 
kuptimi – të gjithë e morrën vesh ) 

- Ajo zhdukte çdo dyshim, sepse askush s’e lë pa ardhur kur e fton, veç në 
pastë ndonjë arsye shumë të fortë. (J. G., Saga I, 446). (  kuptimi –patjetër 
vjen ) 

- Djalë sherret s’lë dy gurë bashkë pa lëvizur.(popullore) (kuptimi-- lëviz 
ç’do gjë) 

  
Përgjithësisht  në të tilla fjali mohohet moskryerja e një veprimi , mosqenia e 
një  fakti dhe njëkohësisht nënkuptohet kryerja e plotë e veprimit, apo qenia e 
vërtetë e faktit. Edhe njëherë duhet  të evidentojme se ndërtime me skemën e 
mësipërme, janë karakteristike për gjuhën shqipe, ato nuk gjenden në mënyrë 
identike në gjuhën angleze. 

Sigurisht kjo nuk mund të thuhet në mënyre kategorike për të gjitha 
skemat, sepse nisur nga ndërtimi dhe mjetet e përdorura në fjalitë  e  
mëposhtme  është vendi të evidentohet se ky është një nga rastet kur gjuha 
angleze ka pëqasje me gjuhën shqipe,kur dy mohime rezultojnë në një pohim. 
Duke qenë se përballë foljes-këpujë në formën  mohore vihet pjesa emërore e 
kallëzuesit emëror e shprehur me një mbiemër me kuptim negativ, duke 
mohuar njëra tjetrën, për rrjedhojë ajo që kumtohet në fjali është një pohim i 
qenies apo ekzistencës së një fakti.  

  
Le të shikojme fjalitë me skemat si më poshtë në të dyja gjuhët. 

Në anglisht: 
e. Fjalia me skemë: Folja jam + pjesëz mohuese (not) + mbiemër me 
parashtesë me kuptim negativ. p.sh: 
 

- But it’s not impossible.( J.G., The F. Saga, 121).--  ( it is possible ) 
- This was not unusual. It happens in fact everyday.( J.G., The F. Saga, 45).--

( it was quite  usual) 
- -“I shan’t be able to give you very much”, he had sad a formula to wich 

June was not unaccustomed.( J.G., The F. Saga, 20). (June was accustomed 
to that) 

- A child it is not unnatural.( J.G.,The  F. Saga, 418). ( it is natural) 
- “The Forsyte” replied young Jolyon “is not an uncommon animal. 

(J.G.,The F. Saga, 271).--  ( it is a common animal ) 
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- Don’t worry.It often happens that way.This is not impossible. It is the 
opium .( G.G., The Quiet A, 165).-- ( this is possible ) 

 
Në shqip: 
 Fjalia me skemë: pjesëza mohuese (nuk, s) + foljen jam + një mbiemër 
foljor me parashtesën pa. p.sh: 
 

-   Asgjë  s’ishte e pamundur për Somsin… ( J.G., Saga II, 21).-- ( ishte e 
mundur ) 
- Gjithçka para tij nuk ishte e panjohur. ( J.G., Saga II, 132).-- ( ishte e 
njohur ) 
- S’ka gjë.Ndodh shpesh kështu.S’është e pamundur.E ke nga 
opiumi.(G.G.,Amerikani,153).-- (është e mundur ) 
 -  Po s’është e pamundur.( Dh. Sh.,Çlirimtaret, 103).—( është e mundur ) 
 

E njëjta gjë ndodh, pra kuptimi mbetet pohues edhe me ndërtimin 
mbiemëror me parashtesën pa të paraprirë nga pjesëza mohuese jo në shqip:  

 
-  Somsi kuptoi pothuaj të gjitha, tanimë ishte jo e pakuptimtë, kuptoi se ajo e 

urrente, se e  kishte urryer prej shumë vjetësh...( J.G., Saga I, 385).--(ishte 
plot kuptim) 

- Ishte shumë e vështirë por jo e  pamundur. ( A.K., Shkëndijat, 457).— (ishte 
e mundur) 

- Ndodhi një ngjarje jo e parëndësishme.( I. K., Kronikë, 84). – ( e 
rëndësishme ) 

 
Kuptim të njëjtë pohues ka dhe  ndërtimi mohues, pjesa e fundit e të cilit është 
një mbiemër foljor me parashtesën pa. p.sh:  
       

 - Pothuaj të gjithë mendonin se gra si misis MakAnderi ishin të zonjat, për të 
asgjë nuk dukej e paaritur. (J.G., Saga I, 320). ( dukej e aritshme ) 

 -Kur vdiq Skënderbeu, asnjë sy nuk mbeti i papërlotur.( F. N., Historia, 267). 
(të gjithë u përlotën) 

 - ...megjithatë, kur i kujtohej ajo artistja, misis MakAnderi nuk dukej e 
pahidhëruar, por prapë vinte buzën në gaz e qesëndiste. (J.G., Saga I, 
321).-- (dukej e hidhëruar) 

 
 f.   Përgjithësisht qoftë një gjymtyrë fjalie me parafjalën  pa, qoftë një fjali e 
tërë me folje në pjesore me pjesëzën pa të paraprira nga pjesëza mohuese jo 
fitojnë kuptim pohues sepse vetë pjesëza jo e mohon mohimin e gjymtyrës, ose 
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mohimin e  fjalisë me pjesëzën pa: pra kemi mohimin e diçkaje të mohuar më 
parë si rrjedhim mohimi i mohimit detyrimisht sjell   pohim. p.sh:  
    

- ...nga gjithë ajo dobësi që ndjente, u ngrit, mbylli peshtafin dhe,ngadale jo 
pa u dredhur, e shpuri në dhomën tjetër. ( J.G., Saga I, 385).--- ( duke u 
dredhur ) 

- Pas këtyre fjalëve  që i shqiptoi jo pa dhimbje, ai heshti, bëri një pauze të  
gjatë . . (N. J., Dashuria,139). --- ( me dhimbje ) 

- Kjo ishte pyetja e parë që i bëri vehtes gjahtari, jo pa vënë  buzën në gaz. 
(J. X.,Juga, 452).--- (vuri buzën në gaz ) 

- Kur dëgjoi se kush kishte ardhur, Xhejmsi murmuriti jo pa shqetësim:--Pse 
të ketë ardhur vallë? ( J.G., Saga I, 397).--- (me shqetësim ) 

- Dhe,si vështroi në kish ujë të ngrohtë në dhomën e Xhunit,u nis t’i dilte 
përpara, jo pa u nxituar, sepse zemra i rrihte fort. ( J.G., Saga I, 447).--- 
(duke nxituar) 

 
g.   Ndërtimi me skemë: - Pjesëz mohuese (jo) + pjesëzën mohuese (mos) + 
foljen në lidhore në gjuhën shqipe. Ka vlerë pohuese, sepse mohohet mohimi i 
një veprimi. Edhe intonacioni i veçantë me të cilin shqiptohet e përforcon 
karakterin  pohues të saj. Këtu ka edhe nuanca sintaksore, stilistikore të 
veçanta, ka një shkallëzim e kundërshti midis dy fakteve dhe reagimi të folësit. 
p.sh:  
 

- Unë s’ditkam shkrim e këndim! Unë të lexoj se ç’ke të shkruar ti në 
kapakët e kokës, jo të mos lexoj  në copë letër! –  tha Rapua.( D. A., 
Komisari,  253). 

- Ti më binde mua burrë me mustaqe . . . jo të mos bindje një çupëlinë, qoftë 
dhe përgjegjëse e rinisë. (J. X.,Juga, 419). 

- Ai e kish pritur këtë çast me vite, jo të mos priste vetën  për pak deri sa 
ajo të kthehej dhe t’i thoshte si qëndronin punët. ( J.G., Saga III, 321). 

 
       Këtu pjesëza jo mohon gjithë fjalinë mohuese me pjesëzën mos; folësi e  
quan si  të dorës së  dytë, fare të lehtë, madje edhe të parëndësishme dhe 
plotësisht të realizueshme  atë që nga të tjerët mendohet e parealizueshme. 
     Këto ndërtime me skemat e sipërpërmendura siç mund të shihen janë 
karakteristikë e gjuhës shqipe dhe  nuk gjejnë gjegjësen e tyre në gjuhën 
angleze. 

Le të shikojme disa skema të tjera të cilat me ndonjë ndryshim të vogël si 
rezultat i karakteristikave morfologjike dhe sintaksore që këto dy gjuhë mbartin 
i gjejmë në të dyja gjuhët. 
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h.   Ndërtimi me skemë: - Pjesëza mohuese ( nuk, s) + foljen jam + një emër 
çfardo të paraprirë nga pjesëza pa në shqip apo skema  folja jam + pjesëzën 
mohuese (not) + një mbiemër me kuptim negativ si rezultat i parashteses 
negative apo prapashtesës  negative less në anglisht  .Duke analizuar shembujt 
e mëposhtëm kemi një pohim, por një pohim të pasigurtë, mbase dhe jo të  
plotë: në ndërtime të tilla mohohet mungesa e sendeve, fenomeneve, fakteve 
duke u nënkuptuar njëkohesisht qënia, egzistenca e tyre plotësisht ose 
pjesërisht. 
 

- Nuk qe pa rrezik të kaloje urën natën.  (  G.G., Amerikani,. 16). 
- Ajo që tha nuk ishte pa kuptim për të. (  J.G., Saga III, 120). 
- Blerja e atij copë trualli nga ana e tij nuk ishte pa mend. ( J.G.,Saga,98). 
- Çfarë mund të bënte për këtë,ai nuk ishte pa punë.  (J.G., Saga I, 207). 
- Shihe dhe një herë, nuk është pa vlerë, mund të na duhet më 

vonë.(J.G.,Saga,78). 
- What he said was not meaningless to her... ( J.G.,The F. Saga, 274). 
- Buying that piece of land was not a  thoughtless thing.( J.G.,The F. Saga, 

296). 
- What could he do for that, he was not unengaged...( G.G., The Quiet A, 

165). 
- Look at it once again, it’s not useless, we might use it later...( J.G.,The F. 

Saga,296). 
 

Duke krahasuar shembujt e mësipërm duhet thënë se nga pikpamja 
kuptimore si ato në gjuhën shqipe dhe ato në gjuhën angleze nëpërmjet mjeteve 
mohuese shprehin pohim, por rastit të emrit të paraprirë nga parafjala pa në 
shqip, në anglisht është më  e natyrshme t’i përgjigjet një mbiemër me kuptim 
negativ me parashtesë ose prapashtesë negative si ajo less. Gjithashtu këtu 
është rasti të shtojmë se shembujt e mësipërm në gjuhën shqipe mund të 
shprehen edhe me strukturën e shembujve në anglisht pra në vend të pa + 
emër, të përdorim një mbiemër që vjen nga vetë emri dhe anasjelltas. Shembujt 
e mësipërm në gjuhën angleze mund të shprehen edhe me strukturën e 
shembujve në shqip, pra në vend të mbiemrit me prapashtesën less të përdorim 
parafjalën pa(without) + emër. 
 

i. Ajo që tha nuk ishte e pakuptimtë. 
ii. Blerja e atij copë trualli nga ana e tij nuk ishte e pamend. 

iii. Çfarë mund të bënte për këtë, ai nuk ishte i papunë. 
iv. Shihe edhe një herë, nuk është e pavlerë, mund të na duhet më vonë. 
v. What he said was not without meaning to her. 
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vi. What could he do for that, he was not without any real engagements. 
vii. Look at it once again, it is not without use, we might use it later.  

  
i. Një ndërtim  tjetër të cilin e  hasim si në anglisht ashtu edhe në shqip është 

rasti, kur një fakt lihet pezull duke u nisur nga karakteri i vërtetësisë, i 
realitetit, i aprovimit të  tij dhe kemi një ndërtim me skemë: pjesëz mohuese 
(not, never), (nuk, s) + folja them + pjesëza mohuese jo. 
 
- Perhaps you are right, I don’t say no. ( J.G.,The F. Saga, 323). 
- Ndoshta ke të drejtë, unë nuk them jo. ( J.G., Saga I, 371). 
- She never says no. ( J.G.,The F. Saga, 274). 
- Ajo kurrë s’thotë jo.( J.G., Saga I, 281). 
- Cheap or not I mean to have it, I don’t say no. ( J.G., The F.Saga, 65). 
- Lirë ose shtrenjtë, kam për ta blerë, nuk them jo. ( J.G., Saga I, 99). 

 
2.   Në kuadrin e dy fjalive (pjesë e një fjalie të përbërë):  

a.  Në kuadrin e dy fjalive pjesa e parë mohon mundësine e moskryerjes së 
veprimit në pjesën e dytë. Për rrjedhojë në ndërtime të tilla pohohet me një 
forcë më të madhe kryerja e veprimit. Ndërtime të tilla gjenden në të dy ghuhët, 
pra si në ghuhën shqipe ashtu dhe në atë angleze. Karakteristikë e gjuhës 
angleze është përdorimi i konstruktit, there is/are (gjithë format e tjera të tij) + 
pjesëz mohuese(not) e  ndjekur nga pjesa e nënrenditur në formën mohore. 
Ndërsa në gjuhën shqipe atë e gjejmë me pjesezën mohuese (nuk,s) para një 
folje zakonisht pavetore dhe pjesëza tjetër mohuese (nuk) para foljes kallëzues 
në fjalinë e nënrenditur. Në gjuhën shqipe mund të ndodhë që para foljes 
kallëzues në fjalinë e varur të qëndrojë edhe pjesëza mohuese (mos), por 
tanimë folja kallëzues është jo në mënyrën dëftore por në mënyrën lidhore.  
 

- There is no one who doesn’t know that. . .( J.G.,The F. Saga, 179.). 
- There was not a place where she had not been. ..( J.G.,The F. Saga, 274). 
- There weren’t any people that were not wearing a hat at that party. 
- There hadn’t been anything that they hadn’t told each other. . .(J.G., The F. 

Saga, 265). 
- Sot nuk ka aktivitet në vendin tonë ku të mos militojnë edhe 

gratë.(Gaz.Pan.2010). 
- S’ka vend në bote që nuk ndjeu keqardhje për ç’ka ndodhi në Japonine e 

largët.  (Gaz.Pan.2011). 
- S’është e mundur që gjithë kjo ndërmarrje të  mos ketë një njeri që të flasë 

një ghuhë të huaj.( D.A.,Trënd, 122). 
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- Nuk kishte cep të shtëpisë që nuk i kujtonte atë dhe shakatë e 
tij.(D.A.,Trënd. 102). 

 
II. Siç u përmend edhe më lart në mohimin me vlerë pohimi do të trajtojmë 
edhe ndërtimet që kanë vetëm një pjesëz mohuese, por përsëri e gjithë thënia ka 
kuptim pohues. Të tilla raste ne ndeshim  si në anglisht  ashtu edhe në shqip. Le 
të shikojmë shembujt e mëposhtëm. 
 
b. Në anglisht kemi ndërtime  me skemë: Pjesëz mohuese  (not) + folja 

(stop,help) e ndjekur nga një emër foljor(gerund). Folja help në këtë rast 
kryesisht, paraprihet nga foja modale can ose koha e shkuar e saj could.  
 
- Soames  didn’t  stop looking at Irene.  (J.G.,The F. Saga, 28).  (kuptimi 

është – I mbante sytë tek Irena – pra e shikonte, pa ndërprerë ) 
-  She didn’t stop talking all the day. ( kuptimi është  - ajo foli gjithë ditën) 
- He went to his study sat down and couldn’t help quivering like a 

leaf.What did this mean? (J.G.,The F. Saga, 359).  (kuptimi është –nuk e 
ndalonte dot të dridhurën) 

- He sat there smiling and couldn’t help thinking of her.What a revel of 
bright minutes. (J.G.,The F. Saga, 362). (kuptimi është –nuk rrinte dot 
pa menduar për të ) 

- I can’t help regretting that I didn’t –he stopped and looked sidelong at 
the silent Winifred. (J.G.,The F. Saga, 394). (kuptimi është–nuk 
pushonte së ndjeri keqardhje për ç’ka nuk bëri – pra gjithnjë i vinte keq)   

- But he couldn’t stop thinking over Irene instead.Women did strange 
things when they were driven into corners. (J.G.,The F. Saga, 492).  
(kuptimi është –nuk e ndalonte së menduari – pra mendonte vazhdimisht 
për të ) 

Në shqip skema është pjesëz mohuese (nuk, s) + foljen  pushon,resht, ngop ose 
lodh, ndjekur nga një emër asnjëanes të tipit së punuari , së pari, së qeshuri etj. 
 
      -    Ju kujtua Xhuni dhe nëna e saj që kishte vdekur dhe  nuk reshtte së 

menduari për të. Një ngjarje fort e keqe!  (J. G., Saga I, 129). 
- Duke folur, Xhejmsi s’lodhej së vështruari gjithë trupin e saj që nga 

këpucët. (J. G., Saga I, 118). 
- Tani e kishte zemrën të lehtë dhe s’ngopej së pari nipin.( S. G.,Ali, 119). 
- Thonin se varfëria dhe sëmundjet e kishin burimin tek gryka e Bosforit 

që s’ngopej së thithuri  gjak.( S. G.,Ali,156). 
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Në ndërtime të tilla tregohet se veprimi nuk ndalohet, ndërpritet, por 
vazhdon. Megjithëse folja pushon në kuptimin e saj leksikor tregon ndalimin,  
pjesëza mohuese para saj e mohon ndalimin ose ndërprerjen e veprimit duke 
pohuar vazhdimësinë e tij. 

 
c.     Kuptimi është pozitiv gjithashtu edhe në rastin kur ne mohojmë veprimin e 
shprehur nga një folje me kuptim mohues si foljet mohoj, s’pëlqej, në shqip dhe 
deny, dislike në anglisht. Kjo të çon në pohim sepse dihet  që mungesa e 
mohimit është pohim. Raste të tilla hasen si në anglisht ashtu edhe në shqip. 
Vetëm duhet të theksojme se në anglisht raste të tilla janë më të të ralla.  
 

- I don’t deny what I sad. (kuptimi ështe – e aprovoj atë që thashë) 
- Labi e ka në  gjak  trimërinë, këtë s’e mohon njeri.( Sh. M.,Para  A. II, 

150). 
- Por që kam luftuar tok me ta . . . këtë s’e mohon njeri.( Sh.M.,Para A. II 

172). (kuptimi është – gjithkush e pranon) 
- He could not deny his presence in that meeting. (kuptimi është – ai e 

pranonte prezencën  e tij në mbledhje). 
- “I don’t dislike you, Granger. I have been blind to a lot of 

things...”.(G.G., The quiet A,195). (kuptimi është – unë nuk është se s’të 
pëlqej) 

- Nuk është se s’të shoh dot me sy ty, Grenxher.Kam qënë i verbër për 
shumë gjëra... (G.G., Amerikani,184). (kuptimi është – une kam gjë 
kundër teje)  
 

Pra siç e shikojmë, vetë kuptimi leksikor i fjalës mohoj ,s’pëlqej  apo deny, 
dislike është të mohuarit,  mospranimi, hedhja poshtë e diçkaje, ndërsa pjesa 
mohuese para saj mohon të mohuarit e diçkaje pra, duke nënkuptuar të qenit e 
saj.  
 
 d.   Duhet të  përmendim se ndërtime me  mohime njëshe  me vlerë pohimi në 
shqip ne gjejmë edhe në disa ndërtime me frazeologjizma (që  rrjedhin nga një 
fjali mohuese), në të cilat gjenden domosdoshmërisht  pjesëza mohuese duke 
kryer funksionin e gjymtyrës së fjalisë dhe duke treguar shkallën e lartë të 
cilësisë së veprimit. Të tilla si: s’ka më mirë, lëre mos e nga, si mos më mirë, si 
jo më keq, si mos më keq, s’ka të sharë, s’ia ha qeni shkopin, mos o zot, etj.  

 
- Pjesa tjetër e udhëtimit shkoi si s’ka më mirë.( S. G.,Plaku, 107). 
- Nga ana tjetër sulltani i ri dukej një politikan dinak, që s’ia hante qeni 

shkopin.( S. G., Ali, 199). 
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- Edhe ne keq e mos më keq ishim.( J. X.,Juga, 476). 
- Lëre mos e pyet se si vajti kjo punë. ( S. G.,Plaku,125). 
- E vërteta është se fjalë ka shumë, por për gatimin s’ka të sharë. 
- Megjithë afrimin e stinës së verës dhe apelit të vazhdueshëm të pushtetit 

qëndror, plazhet vazhdojnë të jenë si mos më keq. ( Gazeta 
Panorama,2010) 

 
 

___________________ 
 
Konkluzion: 
Duhet thënë se ndryshimet që këto dy gjuhë manifestojnë në shprehjen e 

mohimit gjuhësor përgjithësisht rezultojnë nga ndryshimet morfologjike dhe 
sintaksore në strukturën e të dy gjuhëve Duke analizuar shembujt e mësipërm 
vëme re se megjithëse gjuha angleze dhe ajo shqipe bëjnë pjesë në dy grupime 
të ndryshme nga pikpamja e mjeteve të përdorura për të shprehur mohimin, e 
para si gjuhë mononegative dhe e dyta si gjuhë polinegative, përsëri skema si: 
b.e. h.i. në rastin e mohimeve dyfishe me vlerë pohimi dhe ato si a. b.c. në 
rastin e mohimeve njëshe me vlerë pohimi janë të mundura dhe gjenden në të 
dyja gjuhët. 
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KAPITULLI III 
 

MJETET FJALËFORMUESE DHE LEKSIKORE  PËR 
SHPREHJEN E MOHIMIT 

 
Mohimi shprehet me mënyra dhe mjete të ndryshme leksikore, 

fjalëformuese, e mjete sintaksore. 
Në këtë kapitull ne do të shqyrtojmë shkurtimisht mjetet leksikore dhe 

fjalëformuese që shërbejnë për të shprehur mohimin në anglisht dhe në shqip, 
vështruar në përqasje me mjetet gjegjëse në këto dy gjuhë. Këto mjete janë: 

 
Ndajshtesat (afikset  fjalëformuese me vlerë mohuese) 
Në anglisht kemi: in, im, il, ir, dis, anti,  un, non, less,a.(e fundit rrallë) 
Në shqip kemi: pa, mos, ç, sh, zh, jo, a, dez, i. 
 

Disa nga këto mjete fjalëformuese si pa, mos, jo në gjuhën shqipe kanë 
qenë pjesëza me funksion të zakonshëm dhe me kohë u përngjitën me fjalët, 
pranë të cilave qëndronin, duke u shndërruar kështu nga një fjalë dikur më vete 
në një element fjalëformues. Përgjithësisht marrëdhëniet antonimike të fjalëve 
e mohojnë njëra tjetrën, kuptimi i fjalës me parashtesën mohuese apo 
prapashtesën mohuese less siç është rasti në gjuhën angleze e mohon kuptimin 
e fjalës pa një parashtesë apo prapashtesë të tillë. Parashtesat (+ suffixes në 
anglisht) tregojnë mungesën e një  tipari, a të një dukurie e në disa raste 
mungesën e vetë proçesit a dukurisë. p.sh: 

  
Në anglisht. 

- Without a habitat a Forsyte is inconceivable.( J.G.,The F. Saga, 74). 
- “Don’t!” - cried  Soames  stamping  his feet. – “It is inhuman”. 

(J.G.,The F. Saga, 484). 
- Sometimes she seemed invisible like peace. ( G.G., The Quiet A, 58). 
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- The stillness, enclosed in the far, inexorable roar of the  town was alive 
with the myriad  passions,  hopes and loves of multitudes of  struggling 
human atoms, for  in spite of the  disapproval of that  great body of 
Forsytes...(J.G.,The F. Saga, 290). 

- To have approved his son’s conduct in that crash was, of course, 
impossible. (J.G.,The F. Saga, 24). 

- . . .  in single lines, turned for the most part impassively toward the 
ground. (J.G.,The F. Saga, 87). 

- Somebody knocked inpatiently.(G.G., The Quiet A, 27). 
- “Can’t we  keep  it  from  him?” impossible. .( J.G.,The F. Saga, 474). 
- He had such a  private  distrust  and even dislike of the word  

“original”. (J.G.,The F. Saga, 79). 
- But his innate distrust of general principles revived... ( J.G.,The F. 

Saga, 79). 
- . . . for  this was a distict which no Forsytes entered  without open 

disapproval and secred curiosity. .( J.G.,The F. Saga, 24). 
- It was cold, too; the wind, like some slow disintegrating force bowing 

up the hill. . . .( J.G.,The F. Saga, 88). 
- In  the next house was playing  over and over again “La dona e mobile” 

on an untuned  piano.( J.G.,The F. Saga, 71). 
- He was unshaven and his dressing unremarkable for order. .( J.G.,The 

F. Saga, 78). 
- . . .   at old Jolyon; only Soames remained  unsatisfied.( J.G.,The F. 

Saga, pg 44). 
- It was the first of August – a perfect day with a burning sun and a 

cloudless sky . . . (J.G.,The F. Saga, 49). 
- . . . that was made to be the plaything and beloved resort of tiny helpless 

things . . . (J.G.,The F. Saga, 24).  
- . . . painful sweetness, a longing  that makes him stand  motionless, 

looking at the  leaves of grass. .( J.G.,The F. Saga, 92). 
- The noiseless “Sankey” let her in.( J.G.,The F. Saga, 10)1. 

 
Në shqip: 

- Ai qe dhe i parruar dhe rrobat nuk i rrinin në rregull.( J. G., Saga I,  
113). 

- Duke vështurar me padurim shoqen e saj ajo kishte thënë me zë të lartë . 
. .( J. G., Saga I, 83). 

- Dikush trokiti përsëri padurueshem.( G.G., Amerikani, 11). 
- Qetësia e rrethuar nga të katërt anët nga oshëtima e largët dhe e 

pamëshirshme e qytetit ishte plot me pasionet, shpresat dhe dashuritë e 
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miliona atomeve njerëzore të kapërthyer me jetën, sepse megjithë 
mospëlqimin e atij institucioni të madh të Forsajtëve. . .(  J. G., Saga I, 
306). 

- Mos i përbuzni Forsajtët, mos tregoni mospërfillje për ta!( J.G., Saga I, 
27)4. 

- . . . sepse kjo qe një lagje në të cilën asnjë Forsajt nuk hynte pa shprehur 
mospëlqimin e tij dhe pa një kërshëri të fshehtë.( J. G., Saga I, 98). 

- Ai kish një mosbesim kaq të madh tek fjala “origjinal”.( J. G., Saga I, 
114). 

- Në një vend të huaj s’kish si të vente sepse deti ja çrregullonte  mëlçinë.( 
J. G., Saga I, 97). 

- Në shtëpinë që ishte aty pranë dikush i binte një pianoje të shkurdisur 
herë pas here aries “La dona e mobile”.( J. G., Saga I, 103). 
 

         Parshtesa “a” me burim në thelb prej greqishtes ka kuptim mohues 
gjithashtu, një parashtesë e tillë quhet “Alfa – mohuese”. Në shqip e gjejmë në 
fjalë si amoral,anormal dhe në anglisht në amoral, agnostic apo apetalous. 
 

- . . . i vështronte të gjithë me një shikim anormal.(I. Kadare, Kronike,  91). 
 
Parashtesat e tjera  me kuptim mohues, përjashtues të tilla si: in, i   në 

gjuhën shqipe janë të kufizuara. 
- Atje imorale është vetëm varfëria. (Gaz.Pan.2009). 
- Ajo që e dëmton më shumë ekonominë është sipërmarrja informale. 

(Gaz.Pan.2009). 
- Ishte propaganda dhe demagogjia ajo që e bëri Shqipërinë një vend ku 

feja nuk ekzistonte, pra një vend afetar. (Gaz.Pan.2009). 
 

       Në gjuhën shqipe mohimi, përveçse me anë të pjesëzave mohuese dhe 
parashtesave me kuptim mohues shprehet edhe me mjete të ndryshme 
leksikore, siç janë: Fjalë me kuptim mohues, njësi sintaksore dhe shprehje 
frazeologjike që përmbajnë në vetvete një kundërshtim, mospranim, ndalim, 
mungesë të një diçkaje etj. Mjete të tilla leksikore, pas së cilave fshihen 
logjikisht nuanca mohuese, janë  të shumta në gjuhë, ashtu siç është e shumtë 
pasuria leksikore e një gjuhe, prandaj do të kufizohem në disa ndërtime, 
semantika  e të cilave  duket qartë se përmban mohim. 
 

- Përsëri në dush pastaj gjimnastika e mëngjesit. Për të ngrënë? Opingën 
e Sherros. (kuptimi – asgjë).(  B. L., Ditari, 250). 
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- E ore bëhet? Kur të pjellë mushka bëhet. (kuptimi – nuk bëhet)( F. Gj., 
Tana, 52). 

- Unë dhe varri – pëshpëriti zoti Mihal. (kuptimi– asnjeri tjetër). (M. K., I 
Fundit, 230). 

- Të pëlqen ty?Larg qoftë! – u përgjigj Xha Vangjua duke dalë. (kuptimi – 
nuk bëhet fjalë).( Q. B,, Kur Qesh, 117). 

- Ai t’a bëjë këtë?Po, po në 36 gusht kur të piqen rrushtë. (kuptimi – as 
kurrë) (popullore). 

- Po të bënin gjithë mizat mjaltë do hante dhe ai që nuk kish 
bletë.(kuptimi—nuk ha dot) (popullore). 
 

Krahas mjeteve të sipërpërmendura, pra parashtesave dhe prapashtesave 
mohuese (siç është rasti në anglisht ),një vend të posaçëm për shprehjen e 
mohimit zënë edhe mjete të ndryshme leksikore si fjalët me kuptim mohues. 
Këtu bëjnë pjesë përemrat e pacaktuar mohues si dhe ndajfoljet mohuese.  
Si mjete leksikore të shprehjes së mohimit si në anglisht ashtu edhe në shqip  
shërbejnë:  
 

a. Përemrat e pacaktuar  mohues: 
 

        Në  anglisht : no, nobody, no one, none, nothing, neither. 
         Në shqip: askush, moskush, kurrkush, mosgjë, kurrgjë, asnjë, kurrnjë, 
asnjëri, asnjëra, hiç, hiçgjë, hiçmosgjë dhe kurrfarë. të cilët tregojnë se 
frymorët dhe sendet që mund të emërtoheshin ose të karakterizoheshin në një 
mënyrë ose një tjetër përjashtohen  absolutisht. Kuptimi i tyre është shumë i 
përgjithshëm dhe i pacaktuar, elementët që u qëndrojnë para fjalëve rrënjë dhe 
me të cilat formojnë një lekseme të vetme mohojnë vetë rrënjën e përemrit në 
fjalë duke u përjashtuar në këtë mënyrë nga një ngjarje absolutisht çdo frymor, 
send, ose fenomen  i mundshëm. 
 
      -    There was no sign of Pyle anywhere in the long street.( G.G., The Quiet 

A, 23). 
- From all I can learn, he’s got no business, no income, and no 

connection worth speaking of, but them I know nothing – nobody ever 
tells me anything... (J.G.,Saga, 10). 

- You had no reason to think the times important. ( G.G., The Quiet A, 
178).  

- He had no doubt being obliged to look into himself . . .( J.G.,The F. 
Saga, 10).  

- She had said nothing against it. .( J.G.,The F. Saga, 77). 
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- It still means nothing to me.( G.G., The Quiet A, 141) 
- Nothing had changed since my last visit.( G.G., The Quiet A, 181). 
- No one but a clever man, or, indeed, a buccaneer would have taken 

such liberties with his appearance . . .( J.G.,The F. Saga, 49).  
- We were an easy target in the light of the flames, but for some reason no 

one fired. (G.G., The Quiet A, 59). 
- Nobody knows anything about him. I don’t see what Soames wants with 

a young man like that.( J.G.,The F. Saga, 60). 
- Nobody seemed about, so I went in.( G.G., The Quiet A, 154). 
- His club was closed for cleaning; his Boards in recess; there was 

nothing, therefore, to take him to the City. ( J.G.,The F. Saga, 67).  
- June had hardly been at home at all that week; she had given him 

nothing of her company for a long time . . .( J.G.,The F. Saga, 67).  
- Neither spoke  again till they were close to the station, then Soams 

asked. .. (J.G.,The F. Saga, 95). 
-  Neither of us mentioned him when we woke in the morning after his 

death. (G.G., The Quiet A, 39). 
- . . . this was none of those affairs of a season that distract man and 

women about town, none of those sudden appetites that wake up 
ravening. .( J.G., The F. Saga, 47).  

Hi there!-she likes it. None of this stuffy colonialism.(G.G.,The Quiet A, 
158). 
 

          Në shqip: askush, moskush, kurrkush, mosgjë, kurrgjë, asnjë, kurrnjë, 
asnjëri, asnjëra, hiç, hiçgjë, hiçmosgjë dhe kurrfarë. 
 
     -    Askush nuk i ka gjetur ata ende(.G.G, Amerikani,.50). 

- Askush  nuk i kishte  zënë besë kësaj përgjigjeje kaq të guximshme.( J. 
G., Saga I, 35). 

- Askush se ka të shijuarit e Forsaitit në Londër. (J. G., Saga I, 56). 
- Po unë s’di asgjë, se asnjëri s’më thotë ndonjë gjë.( J. G., Saga I, 39). 
- Asnjë nga ne nuk e përmendi atë, kur u zgjuam në mëngjesin pas 

vdekjes së tij. (G.G., Amerikani,.23). 
-   Asnjë nga ata nuk kishte hapur ende gojën të thoshte një fjalë.( J.G., 

Saga I, 104). 
- Asgjë, as dhe vdekja nuk ngjan aq e rëndësishme. (G.G., Amerikani,.14). 
- Ata s’të thonë asgjë. (J. G., Saga I,  40). 
- I kam thirrur të gjithë doktorët dhe asnjëri nga ata nuk më ka kënaqur.( 

J. G., Saga I, 40).  
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- Nuk qe faji i tij, sepse ai kishte vendosur që këtë gjë mos t’ia tregonte 
askujt tjetër. (J. G., Saga I,  110). 
 
b. Ndajfoljet mohuese: 
Në anglisht: nowhere, never, no more, not at all, no longer. 
Në shqip: askund, kurrkund, aspak, asfare, kurrsesi, asnjëherë, 

asndonjëherë, hiçfare, me  ndihmën e të cilave përjashtohet absolutisht një 
rrethanë në realizimin e një veprimi ose tregohet jashtëzakonisht e 
papërcaktuar, e paidentifikuar në një moment të dhënë. 

 
      -     I was no longer on my dignity.( G.G., The Quiet A,33) 

- There was no longer any sale at Jobson’s for such works of art .( 
J.G.,The F. Saga, 44). 

- You never knew anything about a statue.( J.G., The  Saga, 44).  
- He had never meet a woman so capable of inspiring 

affection.J.G.,Saga..45). 
- It never occured to me that there was greater need to protect myself.( 

G.G., The Quiet A,50). 
- . . . but he believed not at all in the ailments of people outside his own 

immediate family. . .( J.G., The Saga,63). 
- “ You cant help us at all?” Vigot asked. ”Not at all ”.( G.G., The Quiet A,  
33). 
- He said no more.( J.G.,The Saga,105). 
- Sidoqoftë  thuhej – dhe për  këtë s’kishte asnjë dyshim – se ai kishte . . .( 

J. G., Saga I, 33). 
- Ajo nuk tha asnjë fjalë. (J. G., Saga I,  38). 
- Që kur ishin ulur në tryezë, Irena nuk ja kishte hedhur sytë asnjëherë.( 

J. G., Saga I, 104). 
- S’më kishte ndodhur kurrë të kisha një nevojë më të madhe për të 

mbrojtur vetën. (G.G., Amerikani, 36). 
- Kjo gjë s’do të më shkonte kurrë ndërmend.  (J. G., Saga I, 34). 
- Ata s’më kanë thënë asgjë; Irena s’më thotë kurrë. ( J. G., Saga I,  4). 
- . . . kishte provuar ta donte dhe s’mund ta donte, këtë ai nuk e pranonte 

kurrsesi.  (J. G., Saga I,  89). 
- Sepse shërbëtorët  - dhe kjo nuk ishte aspak një shenjë e mirë për 

Somsin – e donin shumë Irenën. ( J. G., Saga I,  103). 
- Ai nuk kish aspak ndërmend t’i jepte asaj një prikë të madhe . . .( J. G., 

Saga I,  54). 
- Ju nuk mund të na ndihmoni fare?-pyeti Vigoti.-As fare.(G.G., 

Amerikani, 18) 
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- As që pyes fare për mendimin e tij – tha plaku Xholion. ( J. G., Saga I, 
54). 

- Por kur arriti tek vendi Bosini nuk e pa asgjëkundi. ( J. G. Saga I,  99). 
 

 
    ______________________________________ 
 
 
               Konkluzion 

 
Duke analizuar mjetet fjalëformuese dhe leksikore të përdorura në 

shembujt e mësipërm ajo që vihet re është se në të dyja gjuhët kemi pothuajse 
të njëjtat mjete fjalëformuese, është fjala për parashtesat me kuptim negativ, 
këtu dallon gjuha angleze që përdor edhe prapashtesën less gjë që nuk e ka 
gjuha shqipe.Edhe mjetet leksikore si përemrat e pacaktuar mohues dhe 
ndajfoljet mohuese përdoren gjerësisht në të dyja gjuhët..Gjithsesi duhet 
theksuar  se në anglisht kuptimi mohues  shprehet vetëm me një element 
negativ qoftë ky përemer mohues apo ndajfolje mohuese, ndërsa në shqip 
krahas  përemrave të pacaktuar mohues apo ndajfoljeve mohuese edhe folja 
kallëzues  është në formën mohuese. Kështu mund të themi se  në gjuhën 
shqipe mohimi duket sikur del më i fortë. 
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KAPITULLI IV 
 

MJETET QË PËRDOREN PËR LLOJET E NDRYSHME TË 
MOHIMIT GJUHËSOR NË ANGLISHT DHE NË SHQIP 

 
Përpara se të shikojmë llojet e mohimit  gjuhësor dhe mjetet që përdoren 

për të shprehur atë le të shikojmë se ç’farë mohohet në fjali dhe ku bie ky 
mohim dhe pastaj në varësi nga kjo le të përcaktojmë llojet e tij. Si në gjuhën 
angleze ashtu edhe në gjuhën shqipe pjesëzat mohuese qëndrojnë përgjithësisht  
para foljes-kallëzues, pra mohimi bie mbi këtë gjymtyrë. Në anglisht kjo quhet 
“nexal negation” këtu bën dallim folja “to be” ku pjesëza mohuese “not” 
vendoset pas foljes, por krahas kësaj nuk përjashtohet mundësia që mohimi të 
bjerë edhe mbi gjymtyrë të tjera të fjalisë, mbi kryefjalën , kundrinorin, 
përcaktorin dhe  rrethanorin. Ka rëndësi të theksohet se tjetër është mohimi i 
veprimit të shprehur nga folja-kallëzues  dhe tjetër është mohimi  i nocioneve të 
tjera të shprehura nga gjymtyrë të tjera të fjalisë që u përmendën më lart. Kur 
mohohet veprimi i shprehur nga folja- kallëzues mohohet gjithë brendia e 
fjalisë, gjithë thënia e saj, mohohet lidhja logjike  e kryefjalës  me  foljen - 
kallëzues. Një mohim i tillë është mohim i plotë i përgjithshëm. Për këtë lloj 
mohimi  në anglisht përdoret  skema “nexal negation”, pra një folje ndihmëse + 
pjesëzën mohuese “not” + foljen që mbart kuptimin kryesor. 

 
1.Mohim i plotë i përgjithshëm 

 
- I am not suffering (.G.G., The Quiet A,72). 
- His face didn’t move. ( J.G., The F. Saga, 83). 
- She didn’t cry no, tears were exhausted. ( J.G., The F. Saga, 83). 
- “I don’t know” she said at last. ( J.G., The F. Saga, 81). 
- “Irene can’t stand the cold!” he said. ( J.G., The F. Saga, 79). 
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- A European could not be suspected of being an enemy agent. ( G.G., The 
Quiet A, 63). 

- You haven’t kept all your churches neutral. ( G.G., The Quiet A.62). 
- After all Irene had not made a scene. ( J.G., The F. Saga, 57). 
- She was not  made  for him. ( J.G., The F. Saga, 55). 
- “They will not attack before four”the colonel said.(G.G.,The Quiet A, 

67). 
- It wouldn’t have been honourable. ( G.G., The Quiet A,70). 

 
    Edhe në gjuhën shqipe mohimi i përgjithshëm shprehet me të njëjtën skemë: 
pjesëzat mohuese “s, nuk” + folje. Pra mohimi bie mbi foljen- kallëzus duke 
treguar moskryerjen e veprimit. 
 

- Unë nuk vuaj. ( G.G., Amerikani, 59). 
- Fytyra e tij nuk lëvizi. ( J.G., Saga, 145). 
- Ajo nuk qante tani, lotët i qenë tharë.  (J.G., Saga, 145). 
- “Unë nuk e di” – tha ajo më në fund. ( J.G., Saga, 141). 
- “Irena nuk e duron dot të ftohtit!” – tha ai. ( J.G., Saga, 139). 
- Një europian nuk mund të dyshohej për të qënë një agjent armik.( G.G.,  

Amerikani, 50). 
- Sidoqoftë Irena nuk qe zënë me të. ( J.G., Saga, 108). 
- Thashë:-“Nuk i keni të gjitha kishat tuaja neutrale”.( G.G.,  Amerikani, 

49). 
- Irena  nuk ishte bërë (nuk ishte gatuar) për të. ( J.G., Saga, 105). 
- Nuk do të qe e ndershme të mos të ta thosha. ( G.G.,  Amerikani, 57). 

 
     Ndërsa kur mohohet diçka e shprehur nga një gjymtyrë tjetër e fjalisë, 
përveç foljes- kallëzues nuk mohohet e gjithë thënia e fjalisë, përkundrazi 
brendia e saj mbetet pohuese, por mohohet vetëm lidhja logjike e një gjymtyre 
me një gjymtyrë tjetër, një mohim i tillë është mohim i pjesshëm apo i 
individualizuar, ose siç quhet në anglisht special negation. 
 
       

    2.     Mohimi i pjesshëm  ( special negation). 
 
- I wondered  what depth of homesickness lay behind his odd of what to 

observe in a scene so unfamiliar.( G.G.,The Quiet A,36). 
- Irene’s eyes made him feel uncomfortable. ( J.G., The F. Saga, 56). 
- Tha fact that he was an Asiatic in spite of his name, unquestionably 

helped. (G.G.,The Quiet A,134). 
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- . . . inquiring Soams bent over them for a long time without speaking. ( 
J.G., The F. Saga, 77). 

- I listened unwillingly for footsteps, and at last they came.(G.G.,The 
Quiet A, 184). 

- No one but a clever man, or, indeed buccaneer would have taken such 
liberties with his appearance. ( J.G., The F. Saga, 49). 

- Sometimes she seemed invisible like peace. ( G.G.,The Quiet A, 58). 
- Secretly they felt it unreasonable of him to have left them like this 

without a word, without even a struggle. ( J.G., The F. Saga, 81). 
- He had such a private distrust and even of the word original. ( J.G,. The 

F. Saga, 79). 
- Then I went down into the street without hope and found Phuong there. 

(G.G.,The Quiet A,195). 
 
Pra në të gjithë këta shembuj del  qartë se krahas prirjes kryesore për ta 

përqëndruar mohimin tek veprimi i shprehur nga folja – kallëzues ka dhe mjaft 
raste kur mohimi iu përket disa gjymtyrëve të tjera që lehtë mund të bëhen 
negativë. Megjithatë në anglishten e folur forma e parë domethënë kur folja-
kallëzues është vetë mohuese është më e fortë ose si të themi më e përdorshme, 
ndërsa përsa i përket formës së  dytë  ajo është më tepër karakteristike e 
anglishtes letrare, sepse është një formë që mund ta quanim më elegante ose më 
dramatike nëse konteksti e kërkon të tillë. Pra në qoftë  se  në anglishten e folur 
(colloquial English) do të thoshnim : - She did not answer. – në anglishten 
letrare do ta shprehnim: She gave no answer. Ose : He didn’t say anything, do 
të shprehej : He said nothing. Even death didn’t seem so important, do të 
shprehej: Nothing even death seems  of any importance. 

 
 Mohimin e pjesshëm apo të individualizuar e ndeshim edhe në shqip: 

 
- Por kjo krijesë e heshtur, që rrinte atje në erresirë pa lëvizur fare dukej 

sikur lëshonte ngrohtesi. ( J. G,. Saga I, 110). 
- Atje përtej sa të hante syri, shtrihej Londra nën  një qiell pa diell. ( J. G., 

Saga I,  121). 
- Ndonjëherë ajo ngjante e padukshme si paqja. ( G.G., Amerikani, 44). 
- Dëgjova pa dëshirë hapat,dikush trokiti. ( G.G., Amerikani,173). 
- Pastaj dola jashtë në rrugë, pa shpresë dhe gjeta atje Fongun.(G.G., 

Amerikani, 184). 
- Fakti që ai ishte aziatik, në kundërshtim me emrin e tij, pa dyshim që e 

ndihmonte. ( G.G., Amerikani, 122). 
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- Ata mendonin se Somsi i dashur qe  treguar zemër mirë që i kishte 
porositur këtë punë mister Bosinit, por megjithatë , jo dhe shumë i 
matur.( J. G.,Saga I,  111). 

- . . . duke marrë parasysh rezikun që apartamenti të mbetej pa qiraxhi deri 
në krishtlindjet. ( J. G., Saga I, 113). 

 
     Pra siç e përmendëm edhe më lart bazuar në faktin se në cilën gjymtyrë bie 
mohimi konstatojmë dy lloj mohimesh: a. mohimin e përgjithshëm, b. mohimin 
e pjesshëm  ose mohimin special (në anglisht). 
Nisur nga mjetet e shprehjes  në këto dy ndarje do të bëjmë  edhe një nënndarje 
të re, duke dalluar mohimin e përgjithshëm të thjeshtë dhe mohimin e 
përgjithshëm të përbërë si dhe mohimin e pjesshëm të thjeshtë dhe mohimin e 
pjesshëm të përbërë. Në mohimin e përgjithshëm të përbërë do të shkojmë edhe 
më tej duke analizuar mohimin e dyfishtë, mohimin e shumëfishtë,mohimin e 
përforcuar si dhe atë intensiv gjithnjë duke krahasuar të dy gjuhët e duke 
evidentuar si të përbashkëtat ashtu dhe dallimet që këto dy gjuhë manifestojne 
për të shprehur mohimet e sipërpërmendura. 
 
           Mohimi i përgjithshëm i thjeshtë  
 
       Fjalia e mohimit të përgjithshëm të thjeshtë shprehet vetëm me një mjet 
mohues që vendoset para foljes – kallëzues (në shqip) dhe para ose prapa tij si 
në rastin e foljes to be  (në anglisht), ndryshe nga mohimi i përgjithshëm i 
përbërë në të cilin përveç pjesëzës mohuese ka dhe mjete të tjera mohuese si 
përemra, ndajfolje mohuese, etj. (ky i fundit vetëm në gjuhën shqipe). Secila 
gjuhë ka karakteristikat e veta, kjo e diktuar nga veçoritë që ato kanë në 
shprehjen e mohimit, sepse siç u përmend edhe më lart njëra i takon grupit të 
gjuhëve mononegative dhe tjetra grupit të gjuhëve polinegative. 
       Mjetet e shprehjes së mohimit të përgjithshëm të thjeshtë në anglisht janë 
pjesëzat me kuptim mohues “not”, ndajfolja  “never” kur kjo ri para foljes që 
mbart kuptimin kryesor, ndonjëherë për efekt përforcues(emfatikor) edhe në 
fillim të fjalisë (pra kemi inversion), lidhëza “nor” e përdorur pas një fjalie 
negative duke shprehur të njëjtin informacion negativ të shprehur më parë nga 
dikush tjetër dhe përemri “no”  pas  fofjes-kallëzues dhe për rrjedhoje i japin 
gjithë fjalisë kuptim mohues. Në shqip përdoren  pjesëzat “nuk”, “s”, “mos, ” 
“pa”, “as”,   “jo”. Funksioni i tyre semantik – sintaktik është t’u japi kuptim 
mohues atyre fjalëve, togfjalshave me të cilët janë të lidhur, pra t’i japin kuptim 
mohues të gjithë fjalisë. Në përgjithësi mohimi i përgjithshëm i thjeshtë në të 
dyja gjuhët shprehet me pjesëzën mohuese që ri para foljes-kallëzues pra not 
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apo nuk, s, por edhe mjetet e tjera zënë një vend jo të vogël le të shikojmë 
shembujt e mëposhtëm rast pas rasti duke evidentuar të përbashkëtat. 
 

- I don’t like discussing Phuong behind her back. ( G.G., The Quiet A, 85). 
- He didn’t drink,he didn’t eat meat,he didn’t kill.I envied him the 

gentleness of his mind. ( G.G., The Quiet A, 184). 
- I can’t  get over a thing like that happening to him. ( G.G., The Quiet A, 

43). 
- I can not make this car move,Thomas. ( G.G., The Quiet A, 97). 
- I am not a diplomat.  ( G.G., The Quiet A, 96).  
- I wasn’t suitable. ( G.G., The Quiet A, 83). 
- I was no match for Granger. ( G.G., The Quiet A, 192). 
- There were no window- panes,for fear of splintered glass. ( G.G., The 

Quiet A, 191). 
- There were no trishaw-drivers nearer than Rue d’Ormay. ( G.G., The 

Quiet A, 190). 
- Më vjen keq.Nuk kemi frigorifer, akullin e marrim jashtë.(G.G.,Amerik, 

71). 
- Kur dola nuk kishte trishou më afër se Rue d’Ormay. ( G.G., Amerikani , 

179). 
- Këto nuk zgjonin asnjë ide në kokën e tij. (J.G.,Saga, I  113). 
- S’po më ndizet makina Tomas,-tha Pili. ( G.G.,  Amerikani , 84). 
- S’e duroj dot këtë erë.  (J.G., Saga I, 163). 
- Nuk e ka ndërruar mendjen. ( G.G., Amerikani, 120). 
- Ata nuk e duan komunizmin.Ata duan shumë orizin. ( G.G., The Quiet A, 

93) 
- S’më pëlqen sjellia e saj! – i tha teze Hesterit misis Smolli, kur iku Xhuni. 

( J. G., Saga I,  163). 
 

  Në shembujt e mësipërm ndryshe nga anglishtja vëmë re se pjesëzat 
mohuese nuk, s, në shqip mund të qëndrojnë  edhe para trajtave të shkurtra të 
përemrit vetor, element gjuhësor të cilin nuk e kemi në gjuhën angleze. Nga 
ana tjeter në shqip shumë shpesh  pjesëzat mohuese “nuk” dhe “s”  qëndrojnë 
jo vetëm para trajtave të shkurtra të përemrit vetor siç u përmend dhe më lart, 
por edhe para pjesëzës trajtëformuese “u” të pësores së foljes: 

 
- Nuk iu  vajti ndërmend të pyesnin veten se ç’kishte bërë Bosini kur ata e 

kishin lënë aty vetëm.( J. G., Saga I,  162). 
- Ata nuk e dinin sepse një gjë e tillë nuk u  kishte shkuar kurrë ndërmend.( 

J. G., Saga  I,  167). 
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- Nuk u tha asnjë fjalë a do të vinte apo jo.  (J. G., Saga I,  104). 
- Në s’iu pëlqen, thuamëni më mirë që tani.  (J. G., Saga I, 112). 
- Bosini nuk iu përgjigj aty për aty. (J. G., Saga I, 113). 
- Never had a greater crowd gathered in Phat Diem to do honour to Our 

Lady of Fatima. ( G.G., The Quiet A, 60). 
- The north had never been in greater danger. ( G.G,. The Quiet A, 83). 
- I never remember my dreams. ( G.G., The Quiet A, 197 ). 
- ...but I never saw him take a drink. ( G.G., The Quiet A, 135). 
- ...but he never lost the clarity of his thoughts. ( G.G., The Quiet A, 135). 
- Veriu s’kishte qënë kurrë më në rrezik se aq. ( G.G., Amerikani, 72). 
- Nuk i mbaj mend kurre ëndrrat. ( G.G., Amerikani, 187). 
- ...por unë s’e kisha parë kurrë të pinte një gllënjkë. ( G.G., Amerikani, 

123). 
- ...por kurrë nuk e humbiste qartësinë e mendimeve. ( G.G., Amerikani , 

123). 
 
          Siç shihet nga shembujt edhe pse kemi pothuajse të njëjtat fjali që 
shprehin mohim të përgjithshëm të thjeshtë, të dyja gjuhët e manifestojnë 
qartazi grupin të cilit i përkasin. Në anglisht mjafton një element negativ dhe 
gjithë thënja merr kuptim mohor, ndërsa në shqip kemi përdorimin e më shumë 
se të një elementi negativ. 
      Për të shprehur një mohim të përgjithshëm të thjeshtë siç u përmend dhe më 
lart ne përdorim  lidhëzen bashkërenditëse nor në anglisht dhe respektiven e saj 
në shqip  pjesëzën mohuese as. Përveç mohimit të përgjithshëm që i jep gjithë 
thënjes së fjalisë, krijon edhe një farë përforcimi, ekspresiviteti, një nënvizim, 
një theksim të moskryerjes së një veprimi. Ajo sipas kontekseve ka vetëm 
kuptimin e pjesëzës mohuese not,nuk,dhe  s. 
 

- Have you a gun? I never carry one –Nor do I. ( G.G., The Quiet A,102)  
- I wasn’t noticing.-Nor was I. ( G.G., The Quiet A, 102).  
- Ke ndonjë kobure? Nuk mbaj kurrë.As unë. ( G.G.,  Amerikani, 89). 
- Nuk e vura re. As unë. ( G.G.,  Amerikani, 89). 
- As që mund t’a merrja me mend që mund t’i ndodhte atij. ( G.G., 

Amerik,.28). 
- As pinte,as hante mish,as vriste.Unë e pata zili mirësinë e tij të mendjes.         

( G.G., Amerikani,173). 
- ...më porositni një hollësi që mua as që më ka vajtur në mendje t’a kem 

parasysh. (J.G., Saga, I 202). 
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     Një vend të veçantë në shprehjen e mohimit të përgjithshëm të thjeshtë 
zë dhe pjesëza mohuese mos. Në gjuhën shqipe ajo manifeston një larmi 
përdorimesh dhe nuancash kuptimore. Në disa raste e gjejmë të përdorur edhe 
në përqasje me anglishten si në rastin e fjalive urdhërore mohore, por për këtë 
do të flasim më konkretisht në materialin e mëposhtëm duke bërë dhe 
krahasimin.  

 
- Don’t worry! He will come. ( G.G., The Quiet A, 27). 
- Don’t worry!Something may happen. ( G.G., The Quiet A, 132). 
- Don’t be a bloody hero! ( G.G., The Quiet A, 121). 
- Don’t laugh at me Thoms! ( G.G. The Quiet A, 87). 
- Ajo duhej të bënte çmos për të mos e lënë  të fejuarin. (J.G.,Saga, I  170). 
- Më mirë e lëmë fare darkën. Jo, mos e bëj këtë. ( G.G., Amerikani,. 177). 
- Mos u bëj merak.Do të vijë. ( G.G., Amerikani , 11). 
- Mos e zgjoni atë për hir të zotit! ( G.G., Amerikani , 33). 
- Mos e di sa kulla kaluam që nga fortifikata e fundit? (G.G., Amerikani, 89). 

 
Krahas pjesëzave  të sipërpërmendura shprehin mohim të përgjithshëm 

të thjeshtë  në  gjuhën shqipe ndërtime me pjesëzën mohuese pa në përbërje të 
tyre dhe parafjalën without në gjuhën angleze. 

 
- Soams bent over them for a long time without speaking. ( J.G. The F. 

Saga, 77). 
- How could he get it without having heard of it before?( J.G., The F. Saga, 

77). 
- Barka u nis dhe,sapo mbriti, matanë u hodhëm ,pa vështruar më pas. 

(G.G.,  Amerikani, 52). 
- Pa rëne mirë në krevat, e zuri një gjumë i rëndë. (S.G.Plaku,293). 

 
      Nisur nga shëmbujt e mësipërm në të dy gjuhët dhe duke  gjykuar edhe 
nga numri i mjeteve të përdorura për shprehjen e këtij lloj mohimi vihet re se 
në gjuhën shqipe ka një larmi më të madhe të formave foljore që vinë fill pas 
mjeteve të shprehjes së mohimit. Kështu fjalitë në të dyja gjuhët mund të jenë 
dëftore ose urdhërore, por format foljore të foljes ndryshojnë. Në gjuhën 
angleze ato janë në  mënyrë dëftore ( indicative mood ), ndërsa në gjuhën 
shqipe i gjejmë edhe në mënyra të tjera. Pra në gjuhën shqipe pjesëza mohue 
mos mund të  qëndroje edhe para një folje në mënyren lidhore, urdhërore, 
dëshirore ose në mes të formave të pashtjelluara si paskajore e përcjellore.  

Të njëjtën gjë mund të vërejmë edhe në rastin e pjesëzës mohuese pa e 
cila gjithashtu qëndron para një forme të pashtjelluar si pjesorja. Ndërsa në 
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gjuhën angleze gjegjësja e saj parafjala without mund të rijë ose para një  
pjesoreje të së tashmes (present participle), që  në shqip është përcjellore dhe 
kjo nuk ndodh kurrë, ose një forme foljore me funksion emër si në shembujt e 
mësipërm.  

  Në anglisht pjesëza mohuese “not” mund të përdoret në një pozicion të 
vaçantë jashtë foljes kallëzues dhe përsëri mund të shprehë një mohim të 
përgjithshëm të thjeshtë duke mohuar një gjendje a kryerjen e një veprimi.  
Fjali të tilla shprehin opinion mbi diçka të parathënë nga një bashkëbisedues. 
Ajo mund të përdoret në dy mënyra:  
 

Së pari pjesëza not mund të qëndrojë jashtë foljes – kallëzues si në: 
 

- “You will all be.One day.”  “Me not”( G.G., The  Quiet A, 163). 
- “I don’t know what it’s all about,do you? ” Not exactly, but Warren said 

better not.( G.G., The  Quiet A, 171). 
- Is he buying it? I think not .( J.G., The F. Saga, 260). 
- She is not coming,is she?I am afraid not .( J.G., The F. Saga, 359). 
- “Do you think it’s a demonstration?I believe not.”(G.G., The Quiet A, 

171). 
 

Në gjuhën shqipe këto konstrukte do të shpreheshin disi më ndryshe përsa i 
përket mjetit mohues të përdorur. 

 
- Një ditë të gjithë do të jeni brënda.- Unë jo. ( G.G., Amerikani , 151). 
- Nuk e di përse e kishte fjalën ai,po ti? Jo tamam,por Uorreni tha më 

mirë jo. (G.G., Amerikani , 160). 
- A do t’a blejë ai?-Unë mendoj jo. (J.G., Saga I ,309) 
- Ajo nuk ka për të ardhur,apo jo?- Kam frikë se jo. (J.G., Saga I ,399). 
- Mendon se është ndonjë demonstratë?-Unë besoj jo. (G.G., Amerikan, 

160). 
 
Pra siç shihet nga shembujt e mësipërm në  gjuhën angleze  pjesëza 

mohuese not edhe pse ri pas foljes-kallëzues në një fare mënyre jashtë tij, 
mohon kryerjen e veprimit. Konkretisht: Unë nuk do të jem, Më mirë mos e 
dimë, Nuk mendoj se do t’a blejë, Mendoj se nuk do të vijë, Mendoj se nuk 
është demonstratë. Nga ana tjetër si pjesë e kallëzuesit mohor përkthimi i saj në 
shqip duhej të ishte një nga pjesëzat mohuese nuk ose s që rinë para foljes 
kallëzues për të mohuar veprimin, por siç vihet re në  shembujt në shqip 
përdoret pjesëza mohuese jo e cila gjithashtu nuk lejon kryerjen e veprimit.  
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Së dyti pjesëza not gjithashtu qëndron jashtë foljes – kallëzues në 
përgjigjet e shkurtra (short answers) kryesisht në dialogje. Në këtë rast  në 
anglisht mohimi shprehet nga pjesëza “not”, në qoftë se ajo shoqërohet nga një 
fjalë modale si “certainly”, “perhaps”, “rather”, ose një shprehje ekuivalente të 
fjalës modale siç është shprehja;“of course”. p.sh: 

 
       Certainly not.   Perhaps not.   Of course not.    ‘d rather not,  better not.  
 

- “I hope I haven’t interrupted…” 
- “Certainly not.Have a drink?”  ( G.G., The  Quiet A, 84).  
- “You don’t mind if a do?”  
- “No, no, of course not”  (G.G., The  Quiet A, 98). 
- “…Do you mind if I put in a word for myself?”  
- “No, of course not, it’s only fair, Thomas”  
- “No, no, of course not”  (G.G., The  Quiet A,  ). 
- “I wish you’d call me Alden Thomas. ” 
- “I’d rather not.” ( G.G., The  Quiet A, 86). 
- “Let’s have a look,”  I said. 
- “Better not.” ( G.G., The  Quiet A, 153). 

 
       Edhe rastin e dytë gjithashtu e gjejmë në gjuhën shqipe. Pjesëza mohuese 
që në këtë rast është jo vjen pas fjalëve modale si: sigurisht që, natyrisht që, 
apo shprehjeve, kurse (ndërsa)+përem., më mirë. Shembujt e mëposhtëm e 
tregojnë këtë. 
 

- “Shpresoj të mos u kem shqetësuar...” 
- “Sigurisht që jo.Ndonjë pije?”  ( G.G., Amerikani, 71). 
- “Jeni kundër, sikur të ha unë?”  
- “Jo, jo sigurisht që jo.” ( G.G.,  Amerikani, 84). 
- “Do të dëshiroja të më thërrisnit Alden Tomas.” 
- “Kurse unë jo.” ( G.G.,  Amerikani, 73). 
- “Ke menduar për këtë ?” 
- “Natyrisht jo” ( G.G.,  Amerikani, 73). 
- “Le t’i hedhim një sy”, thashë. 
- “Më mirë jo” ( G.G.,  Amerikani, 141). 

 
         Në këto raste pjeseza “not” në anglisht apo pjësëza jo në shqip  shfaqet  si 
pjesa kryesore e fjalisë duke mohuar plotësisht atë që është thënë ose për të 
cilën është pyetur nga parafolësi. Konkretisht në anglisht: Nuk na ke ndërprerë 
bisedën. Nuk e kam problem. Nuk do të doja të të thërrisja kështu. Më mirë të 
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mos e shohim apo në shqip: Nuk na ke shqetësuar. Nuk jemi kundër sikur të 
hashë. Nuk kam menduar për këtë. Më mirë të mos i hedhim sytë. 

Një tjetër përdorim i pjesëzës mohuese “not” është ai në përbërje të 
foljes – kallëzues, në këto raste është e zakonshme ta trajtojmë atë si pjesë të 
foljes – kallëzues. Mënyra e vendosjes së saj në të është : në mënyrën dëftore 
në fjalinë mohore, koha e tashme ose koha e shkuar e foljes “to be” (me qënë - 
jam), kur pjesëza mohuese not  ri pas foljes p.sh:  - I am not, he is not, we are 
not, I was not, They were not etj, por jo pas foljes që mbart kuptimin kryesor 
në formën mohore të mënyrës dëftore të foljeve që tregojnë veprim , psh:  I do 
not sing. He does not sing. You did not sing. They did not sing . . .etj. 
 

Pjesëza “not” kështu trajtohet si një element ndihmës “auxiliary” si 
pjesë e foljes-kallëzues.  Kjo sigurisht, shfaqet veçanërisht e domosdoshme me 
foljet forma mohore e të cilave përfshin foljen ndihmëse  “do” që do të thotë 
shumicën e foljeve të anglishtes moderne. Këtu pjesëza “not” duket qartë nuk 
ka funksion sintaksor të mëvetësishëm por është element ndihmës  brenda  
morfologjisë së foljes. Pjesëza mohuese “not” pëson shkrirje të mëtejshme me 
formën e foljes në rastet e mëposhtme, ku në të vërtetë ajo nuk është më një 
fjalë por një morfemë brenda formës  së foljes.  
Hapi i parë në këtë drejtim duket qartë në formën “can not” ku ajo ruan 
tingullin zanor dhe hapi tjetër në formën e shkurtuar (contracted forms). p.sh:  

- Isn’t , aren’t, wasn’t,  weren’t, haven’t, hadn’t,  won’t, shan’t, didn’t, 
mustn’t etj. 

Këtu të dy elementët janë bashkuar në një njësi dhe siç shihet nga këto 
forma p.sh: shan’t, won’t, don’t  nuk mund të ndahen në morfema. 

Gjuha angleze ka në sistemin e saj foljor një veçanti që e dallon atë nga 
frëngjishtja, rusishtja, gjermanishtja, shqipja dhe gjuhë të tjera indoeuropiane. 
Për  të shprehur nocionin që një veprim  nuk ndodhi  folja në  anglisht jo 
gjithmonë i shton thjesht një pjesëz negative formës, si në shembullin: He has 
come – He has not come. 

Në shumë raste  një folje ndihmëse e veçantë, folja “do”,  përdoret në 
rastin kur duam të shprehim ide mohuese. Duke qënë se negativja ka (të paktën 
pjesërisht) foljen e vetë ndihmëse duhet të pranohet si një kategori  e veçantë 
morfologjike e foljes në anglisht.  

Ky fakt sigurisht është vëzhguar shumë kohë më parë dhe janë bërë 
përpjekje për ta trajtuar atë. A. Shahmatov duke krahasuar mohimin në rusisht 
me atë në anglisht vuri në dukje se ka një formë  ndihmëse të veçantë për 
negativen në anglisht dhe shtroi idenë që në anglisht ekziston një mënyrë e 
veçantë  mohimi. Kjo ide sidoqoftë nuk mund të pranohet nga gjuhëtarët 
modernë për faktin se format mohore mund të jenë në çdo mënyrë. Le të 
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krahasojmë psh: - does not take (indicative)  dhe  - do not take (imperative). 
Duke qenë se negativja është e pajtueshme  ose në përputhje me mënyra të 
ndryshme ajo nuk mund të jetë një mënyrë në vetvete. 

Me fjalë të tjera  nëqoftëse  kundërshtia që qëndron ndërmjet formave 
“takes”  (indicative), me  “take”! (imperative) është kundërshti mënyrash,  
kundërshtia ndërmjet formave  “takes”  dhe  “does not take”, duhet bazuar 
(konsideruar) në një kategori tjetër, manifestime  konkrete të të cilave janë 
respektivisht forma pohore dhe mohore. Sigurisht është e vështirë të gjesh një 
emërtim (emër) për këtë  kategori të përgjithshme. Ndoshta sipas O.Jespersen 
ne mund ta emërtojmë atë me termin “quality” (kjo përdoret në logjikë për të 
dalluar midis një rasti pohues dhe mohues13). Nga të dy komponentet (pohues 
dhe mohues) i pari është i pashënuar ndërsa i dyti i shënuar (i dalluar). Dallimi 
bëhet me grupin “do + not” në disa forma dhe vetëm me pjesëzën  “not” në 
disa  të tjera. 

Duke qenë se folja ndihmëse do shfaqet vetëm në disa forma mohore, 
mund të argumentohet se kategoria e quajtur “quality” (e cilësisë) gjendet 
vetëm në këto forma. Sidoqoftë  është e vlefshme  që në anglisht kjo formë  të 
përcaktohet  si një e tërë, dhe të dallojmë  mjetet e shprehjes së saj  në “do + 
not” dhe “not” më vete. Sigurisht nuk është e nevojshme që të jepet  këtu një 
listë e plotë e formave në të cilat përdoret njëra apo tjetra për të shprehur 
negativitet. Përdorimi i formës “do not” kufizohet vetëm  në ato  format të cilat 
nuk kanë ndonjë lloj tjetër folje ndihmëse, që do ta bënte foljen  ndihmëse do  
të papajtueshme. 

 
Le të vëzhgojmë vendin që pjesëzat mohuese zënë në anglisht duke i 

krahasuar me ato të shqipes.  
Ndajfolja mohuese “never” kur qëndron para foljes – kallëzues, në këtë 

rast përdoret si një zëvendësuese përforcuese(emphatic substitute) e pjesëzës 
mohuese not, sepse në qoftë se  ajo  do të vendosej pas foljes kallëzues ajo nuk 
do të ishte më një pjesëz mohuese por një ndajfolje kohe me kuptim mohor. 
p.sh. 
   

- “He never talks about what doesn’t concern him”- she said.( J.G.,The 
F.Saga, 76). 

- I never even mentioned to Pyle what I had heard…(G.G.,The Quiet A, 
154).  

- “ My dear fellow never let your wife know what you are thinking.( J.G., 
The F. Saga, 75).  

                                                 
13 O.Jesperseni, “Negation in English and other languages”,  Historisk – Filologiske Meddelelser 
1.5 Kopenhage, 1917, fq 96-97. 
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- You’ll never take me seriously, will you Thomas .( G.G.,  The Quiet A, 
189). 

- He never asked her for her company. (J.G.,The F. Saga, 67). 
- She would never see New England now or learn the secrets of Canasta. 

(G.G., The Quiet A, 192). 
 
 a.      Siç e përmendëm edhe më lart vendi i pjesëzës mohuese “not” në  rastin 
kur ne kemi të bëjmë me një kallëzues të thjeshtë në formën mohuese të kohës 
së tashme apo të  të kryerës së thjeshtë është pas foljes ndihmëse “do” ose 
“did” që shërben për të formuar këtë formë.p.sh: 
 

- Perhaps you don’t quite understand Mr. Bossiney – she said.( J.G., The F. 
Saga, 65). 

- I do not know what Soames wants with a man like that. (J. G., The F. 
Saga, 65). 

- She didn’t care whether she broke her neck or not.( J.G., The F.Saga, 
112). 

- It did not occur to him to wonder what Bossieny had done after they had 
left him there alone. ( J.G., The F. Saga, 112). 

- He does not like me or my family. ( G.G.,  The Quiet A, 82). 
 
b.    Në qoftë se folja – kallëzues është një formë e përbërë (analytical) pjesëza 
mohuese “not” vendoset përsëri pas foljes së parë ndihmëse dhe para foljes që 
mbart kuptimin kryesor.p.sh: 

- Mind, -  said Soames - I have not decided. It is quite possible I shan’t build      
at all. ( J.G., The F. Saga, 51). 

- She had not looked at him, since they sat down.( J.G., The F. Saga, 55). 
- “I dare say” – replied  Soames  dryly – You haven’t got to pay for it.(  J.G.,  

The F. Saga, 52). 
- You’re all alike:  you won’t be satisfied till you’ve got what you want.( J.G., 

The F. Saga, 20). 
- The book will not be published this month. I wouldn’t have given two for it 

– he pronounced at last.( J.G., The F. Saga, 43). 
- They should not marry  until Bossiney had at least four hundred a year.( 

J.G., The F. Saga, 20). 
- James, he can’t take his wine nowadays.  (J.G., The F. Saga, 32). 
 

 c.   Në qoftë se folja – kallëzues është e përbërë (compound modal – verbal 
or nominal predicate) pjesëza “not” vendoset pas foljes modale duke mohuar 
mundësinë dhe domosdoshmërinë e kryerjes së një veprimi ose pas foljes 
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këpujore (link verb) të kallëzuesit emëror duke mohuar tiparin e kryefjalës të 
shprehur nga kallëzuesori. p.sh:  

 
- They were not bad at the price, but you couldn’t get a good cigar nowadays 

nothing to hold a candle to those “superfinos”.( J.G., The F. Saga, 20). 
- I’ve often noticed it with engaged  people, but you mustn’t let it get worse. 

(J.G., The F. Saga, 175). 
- They could not go anywhere without his seeing how all the men where 

attracted by her . . .( J.G., The F. Saga, 45).  
- She mightn’t take much but she would appreciate what she drank, it was a 

pleasure to give her good wine!  (J.G., The F. Saga, 33). 
- “Oh” then I suppose I oughtn’t to have told you. J.G., The  F. Saga, 58). 
- He oughtn’t to complain, he knew, but he couldn’t help it.( J.G., The F. 

Saga, 72). 
- Even if she hated him, he at all events ought not to put himself in the wrong 

by neglecting this ancient rite. ( J.G., The F. Saga, 202). 
- No sense my dear, I go straight into the City. I can’t have you racketing 

about! (J.G.,The F. Saga, 182). 
- The Customs must not open them. ( G.G., The Quiet A, 83).  

 
d.  Në qoftë se folja – kallëzues është folja “to be” në një formë të thjeshtë 
(synthetical), pjesëza mohuese not vendoset pas foljes – kallëzues duke mohuar 
një gjendje: 
 

- I am not in the habit of giving up what I’ve set my mind on!( J.G., The F. 
Saga, 94). 

- The rascal was not there, the rascal was asleep somewhere.( J.G., The F. 
Saga, 108). 

- . . . they themselves were not suffering. J.G. The F. Saga, 118). 
- She is not here now.( J.G., The F. Saga, 375). 
- “Aren’t we all better dead?” ( G.G.,  The Quiet A, 31). 

 
e.   Në qoftë se folja – kallëzues është folja “to have” fjalia bëhet mohuese ose : 
      1.  Duke vendosur pjesëzën mohuese pas foljes  “to have”, në këtë rast 
kundrinori i drejtë që ndjek foljen to have paraprihet nga një përemër si 
any,such, much, this, that etj. 
 

- She supposed she hadn’t such a thing as a glass of claret and a biscuit 
(J.G., The F. Saga, 175). 
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- I have not much regard for truth in our papers either. (.G.G.The Quiet 
Ampg108). 

- He had not any desire to spy on her actions.( J.G., The F. Saga, 176). 
- It had not that look peculiar to some man.  (J.G., The F. Saga, 147). 
- Phuong had not this opportunity and he knew that.( G.G.The Quiet 

Ampg118). 
 
          2. Duke vendosur përemrin e pacaktuar  “no”para kundrinorit të drejtë 
dhe nëqofte -se kundrinori mungon “no” zëvendësohet nga “none”. 
 

- he had had no lunch. (J.G., The F. Saga, pg 175). 
- “She had no money” – replied Nicholas.( J.G., The F. Saga, 17). 
- He had no notion of giving her a lot of money... ( J.G., The F. Saga, 20). 
- Worst of all he had no hope of shaking her resolution.( J.G., The F. 

Saga,20). 
- I had none of these in my repertoire of memory. (.G.G.,The Quiet A,108). 
- Perhaps you will be good enough than to give me information on which I 

cannot. I   have none to give you that you don’t know of.( J.G., The F. Saga, 
379). 

 
Shënim:  Fjalia bëhet negative në të njëjtën  mënyrë edhe me  konstruktin 
“There  is” “There are” dhe gjithë format e tjera të këtij konstrukti, kundrinori 
i drejtë që  e ndjek  atë paraprihet si në rastin e foljes “to have”,  nga një 
përemër si any,such, much, this, that etj.ose përemri i pacaktuar  no. 
 

- There is not  much money in that – he said.( J.G., The F. Saga, 117). 
- There was not much change in her face. ( J.G,. The F. Saga, 36). 
- There was not any reason why Irene should not be happy.( J.G., The F. 

Saga, 41). 
- There is no smell like it. ( G.G.,  The Quiet A, 25). 
- There was no one to prepare my pipe.( G.G., The Quiet A, 184). 

 
Duke parë të gjithë këta shembuj në anglisht dhe duke i karahasuar me 

shqipen duhet të themi se në shqip ndryshe nga anglishtja pjesëzat mohuese 
“nuk”, “s” e kanë vendin gjithnjë përpara foljes-kallëzues, qoftë  ky i thjeshtë 
apo i përbërë. 

Në rastin kur kallëzuesi është i thjeshtë pjesëzat mohuese qëndrojnë përpara 
trajtës foljore të thjeshtë dhe kur kallëzuesi është i përbërë, atëherë ato rinë 
përgjithësisht përpara pjesës ndihmëse, duke u mohuar në këtë mënyrë e gjithë 
trajta foljore e përbërë, ose gjithë shprehja foljore. 
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- Punët nuk shkonin aspak mire ne shtepine e Somsit. (J. G., Saga I, 121). 
- Forsaitët nuk pranonin se burrat dhe gratë janë vetëm flutura që vërtiten 

rreth kësaj lule që është si flaka. (J. G., Saga I,  166). 
- “Nuk mund të rri këtu” – tha me vete – “Duhet të iki!”( J. G., Saga I, 102). 
- Nuk duhej të ankohej, këtë e dinte mirë por ja qe s’mund të bënte ndryshe.( 

J. G., Saga I,  105). 
- ... meqë gazetën “The Times” e kishte lexuar nuk kishte ç’të bënte. ( J. G. 

Saga I,  105). 
 

Zakonisht vet kuptimi leksikor i foljes kallëzues në formën mohore tregon 
se ç’farë mohohet: veprimi, gjendja, një fakt, një send, një dukuri a një tipar i 
kryefjalës i shprehur nga kallëzuesi emëror.  
 a.  Kur pjesëzat mohuese të përmendura më lart qëndrojnë para një kallëzuesi 
foljor atëherë mohohet një veprim a një gjendje si dhe tregohet mungesa e një 
sendi a dukurie si në fjalitë më poshtë: 
 

- Tani s’kishte më opera. ( J. G., Saga I, 3). 
- Nuk mundem tha ai.  (J. G., Saga I,  121). 
- Irena nuk u përgjigj.  (J. G., Saga I,  82). 
- Unë s’kam parë ndonjë amerikan të luftojë këtej rrotull. (G.G., Amerikani, 

96). 
- Ti e di, është fat që nuk jam i anshëm, ka gjëra që do të doja ti bëja. (G.G., 

Amerikani ,96). 
- Teze Eni nuk qe më e zonja të merrte nga duart e Smithërit...(J. G., Saga 

I,142).  
- S’ka re edhe pse mëngjes vjeshte. (J. G,. Saga I, 121).  
- S’kishte njoftime. ( G.G., Amerikani, 143). 
- Fouler ti nuk je si ne. ( G.G., Amerikani, 153). 
- Kjo nuk ka kuptim. ( G.G,. Amerikani, 152). 

 
Në mënyrë të njëjtë operohet  edhe në anglisht, kur duam të mohojme një 
veprim, një gjendje apo mungesën e një sendi a dukurie. Ndërtimet janë pak a 
shumë të njëjta :  
 

- Fowler you are not one of us. ( G.G. The Quiet A..pg 164). 
- This doesn’t make sense. ( G.G,. The Quiet A, 162). 
- I am not engaged,there are things I might be tempted...( G.G., The 

Quiet A,108).  
- I don’t take sides. ( G.G., The Quiet A, 108). 
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- There was no opera now.( J.G., The F. Saga, 25). 
- There was no change in her face. (J.G., The F. Saga, 36). 
- There is no money in that – he said. (J.G., The F. Saga, 117). 
- There were no window-panes.( G.G., The Quiet A, 191). 

 
b.   Në rastet kur pjesëzat “nuk” dhe “s” rrinë  përpara këpujës së kallëzuesit 
emëror atëherë mohohet tipari  i kryefjalës i shprehur  nga kallëzuesori. Të 
njëjtën gjë ne e vërejmë edhe në gjuhën angleze kur kemi të bëjmë me 
kallëzuesa emërorë, por ndryshimi me gjuhën shqipe është se në anglisht 
pjesëza mohuese qëndron pas foljes këpujë (link verb).  
 

- Purot s’ishin të këqija  për aq sa kushtonin, por tani s’gjeje puro të mira... 
(J. G., Saga I,  28). 

- They were not bad at the price, but you couldn’t get a good cigar 
nowadays. (J.G., The F. Saga, 20). 

- Ai nuk ishte më i ri, flokët kishin filluar ti thinjeshin…( J. G., Saga I, 40). 
- He was no longer young with hair gowing  grey. . (J.G., The F. Saga, 28). 
- Suithini nuk qe i sigurt në ishte një kompliment ky apo jo.(J. G., Saga I, 63). 
- Swinthin alone was not sure whether a compliment was intended.( J.G., The 

F. Saga, 44). 
- I’m so glad you aren’t mad any longer.( G.G., The Quiet A, 186). 
- Jam kaq i gëzuar që nuk je më i zemëruar me mua.( G.G., Amerikani, 175). 

  
Pjesëzat “s” dhe “nuk” në shqip mund të përdoren me mënyrat dëftore, 

kushtore dhe habitore në fjalitë, dëftore,pyetëse a në ndonjë tip fjalie dëshirore. 
Fjalitë dëshirore mohuese me foljen – kallëzues në dëftore që nisin me një 
pasthirrmë ose  vetëm me elemente të tilla si kur, si, që me vlerë pjesëze 
shprehin keqardhje për mos realizimin e një veprimi ose dëshire të folësit. 
 

- Si s’më hëngri dhe mua mortja. (I.K.,Kronike, 113).   
- Si nuk vdiqa dimrin që shkoi—tha gjyshja.(I.K.,Kronike, 133). 
- Eh! kur s’jam nja dhjet vjet dhe më i ri! ( J. G., Saga I, 341). 
- Ah! kur nuk jam unë drejtor! (J.X., Juga I, 164). 
- Si s’u tregua që në fillim transparent mendova... ( G.G.,Amerikani, 64). 

 
Këtu është vendi të evdientojmë faktin se fjali të tilla dëshirore mohuese 

gjejmë edhe në gjuhën angleze, por ndryshe nga gjuha shqipe ku fjalia ka në 
përbërje të saj pjesëzën mohuese “nuk apo s ” , në anglisht këto shprehen me 
një formë pohore, por prania e strukturës “if only” + verb in the past, i jep 
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fjalisë kuptim mohues duke kumtuar kështu mosrealizimin e një veprimi apo 
dëshire të folësit. 

 
- “Ah, if only I was there to see with my own eyes” ( G.G., The Quiet 

A,129). 
- If only you’d just cable me.”I agree?” ( G.G., The Quiet A,)  
- If only it were possible to love without injury- fidelity isn’t enough.( G.G., 

The Quiet A, 131). 
- If only he had left me alone, I would have been responsible…( G.G., The 

Quiet A, 123). 
- If only, I thought,he had called our bluff from the start..( G.G., The Quiet A, 

77). 
- If Joe was only with him! .( J.G., The F. Saga, 37). 

 
        Edhe në ndërtimet …wish(ed) + …verb in the past ndodh e njëjta gjë, 
kumtohet mosrealizimi i një dëshire në lidhje me kryerjen e një veprimi apo të 
një gjendjeje.psh: 
 

- I wished I had heard the rumour about Phat Diem. (G.G., The Quiet A, 57). 
- “I wished I knew how to translate into Vietnamese”(G.G., The Quiet A, 

188). 
- “Yes, I wish you hadn’t written it” (G.G., The Quiet A, 144). 
- I wished that he hadn’t asked that question. (G.G., The Quiet A, 114). 
- I wish it had happened to anybody else but not you. (G.G., The Quiet A, 

73). 
 

        Në gjuhën shqipe gjejmë ndërtime mohuese me shprehjen “mirë që” ku 
shfaqet në përgjithësi një farë gëzimi, kënaqësi e folësit për mosrealizimin  e 
një veprimi, ndërtime të tilla identike si kjo në gjuhën angleze nuk kemi, por 
mund t’i shprehim me formën: how nice + një fjali mohore. p.sh:  
 

- How nice! You won’t go back there in the meantime, will you? --This he 
said with an anxiety strange to himself. (J.G., The F. Saga, 491). 

- He wants me to go back to him, but I don’t want to.-- How nice!You are 
not, of course? – cried June. (J.G., The F. Saga, 490.) 

- Mirë që nuk ju kapën Italianët të gjallë. ( A.K., Shkëndijat, 321). 
- Në këtë mot me ngrica, mirë që nuk ratë në greminë.( A.K., Shkëndijat, 

98). 
- Sheh si merr flakë pylli? Mirë që s’jemi poshtë. Zoti e di ç’mund të 

shohësh, po të jesh poshtë. (G.G.,Amerikani, 151).  
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Si në anglisht ashtu edhe në shqip kemi ndërtime me foljet modale, por 

në anglisht pjesëza mohuese qëndron pas foljeve modale si can , must, should, 
would, ought to, dare, need etj, të ndjekura nga një infinitiv ku mohohet  
kuptimi leksikor i foljes modale si mundësia, domosdoshmëria, dëshira, etj.  

 
- …and they dared not  to move...( G.G., The Quiet A, 126). 
- You can’t live like a gentleman is one of Littlemaster’s – builds for 

manufactures.( J.G., The F. Saga, 79). 
- I suppose I oughtn’t  to have come here Jo; but I get so lonely. ( J.G., 

The F. Saga, 71).  
- I still couldn’t imagine what it was all about. ( G.G., The Quiet A, 141). 
- They should not marry until Bosinny had at least four hundred a year.( 

J.G., The F. Saga, 20). 
- They need not bother about curfew in Caodist territory.(G.G.,The Quiet 

A, 100). 
- Those ignorant Forsytes would not perhaps forsee all the stir made by 

Irena’s visit to the house.( J.G., The F. Saga, 112). 
- “This fellow”,  he thought “ may not be a scamp his face is not a bad 

one, but he is a queer fish”. (J.G,. The F. Saga, 102). 
- I suppose you  needn’t  cry out. ( J.G., The F. Saga, 91). 
- You can’t deceive her.She reads English.( G.G., The Quiet A, 144). 

 
         Në shqip kemi ndërtimin pjesëz mohuese nuk, s  + folje modale mund, 
duhet, dua, do, bën  +  foljen në lidhore. 
 

- Nuk mund të jetoni si xhentëllmen në një nga ato shtëpitë e Litellmasterit. 
Shtëpitë e tij janë  për manifaturistët. ( J. G,. Saga I,  114). 

- Po unë prapë nuk mund të përfytyroj ku është puna.(G.G.,Amerikani, 149). 
- Nuk duhej të vija Xho, por kam mbetur fare vetëm. (J. G., Saga I,  103). 
- Ajo s’donte t’ia dinte fare dhe as që kish frike se mos thyente qafën. (J. G., 

Saga I, 162). 
- Nuk do shqetësuar për ndalim qarkullimin në zonën 

Kaodiste.(G.G.,Amerik,87).  
- Ata që e njifnin bursën e Forsaiteve nuk mund të parashikonin gjithë atë 

trazirë që shkaktoi atje lajmi se Irena kishte vajtur të shikonte shtëpinë e re. 
(J. G., Saga I, 162). 

- Nuk bën të grumbullohemi shumë veta në një shtëpi...( G.G., Amerikani, 
82). 

- S’ mund ta mashtrosh dot atë, ajo lexon anglisht. (G.G., Amerikani ,132). 
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          Janë për t’u përmendur edhe disa ndërtime mohuese që kanë diçka të 
veçantë kuptimore lidhur me mohimin dhe formën e shprehjes së tij, që janë 
ngurtësuar, frazeologjizuar në një formë të tillë të barazvlefshme me një fjalë 
modale  pohuese dhe nënteksi i tyre është: me siguri , patjetër, në shqip dhe 
surely,certainly në anglisht. Kështu njësitë “no doubt”  në anglisht dhe “s’ka” 
ose “nuk ka dyshim” në shqip tregojnë se mohohet, përjashtohet çdo dyshim, 
lëkundje e ngurrim në pohimin e një fakti.p.sh: 
 
Në anglisht:  

- “No doubt, you are not leaving that,” he said. (G.G.,  The Quiet A, 118). 
- “No doubt, there are plenty of possible reasons for that, Vigot”. – I 

added bluntly, - “You should know”. ( G.G., The Quiet A, 150). 
- She had been giving him a rub, he had not the least doubt of it, and no 

wonder over a house   like that – a great ugly thing not the sort of the 
house he was accustomed to.( J.G., The F. Saga, 108). 

- It had no doubt that it seemed  too precious; a tempting of Providence  to 
mention it yet.( J.G., The F. Saga, 69). 

- “Oh no doubt,” -- he said indiferently: “he was a serious type”. ( G.G.,  
The Quiet Amerikani, 118). 
 

Në shqip:  
- Nuk ka dyshim, ti nuk do ta lësh atë,- tha ai. ( G.G., Amerikani , 106). 
- Nuk ka dyshim, ka shumë arsye të mundshme për këtë.Vigoti.—Dhe 

shtova për ta ngacmuar:--Ti duhet ta dish.(G.G., Amerikani ,138). 
- Ajo do t’a kish qortuar ashtu si duhej, për këtë ai s’kishte dyshim, sepse 

shtëpia ishte një gjë fort e shëmtuar që nuk i ngjante fare shtëpisë ku 
banonte ai.( J. G., Saga I,  157). 

- Nuk kish dyshim se i dukej diçka fort e vyer dhe nuk donte ta zemëronte 
perëndinë duke e zënë në gojë.( J. G., Saga I,  10)1. 

- Oh  -  tha ai – s’ka dyshim se kanë shkuar atje për letrat që do të 
zbukurojnë murret.( J. G., Saga I,  120). 

- Oh nuk ka dyshim- tha ai indiferent.Qe tip serioz...(G.G. Amerikani,15). 
 

        Shpesh herë në shqip përdoren ndërtimet e frazeologjizuara si s’ka gjë, 
s’ka gajle, s’prish punë dhe shprehjet: it doesn’t matter, never mind, not at 
all, that’s nothing në anglisht të cilat vijnë si përgjigje mohuese  e një lutjeje, 
kërkesë a fakti të parashtruar nga folësi dhe përgjithësisht kanë një kuptim jo 
kategorik por të zbutur. p.sh: 
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- Do you think he meant it? – never mind.( J.G., The F. Saga, 424). 
- A mendoni se ajo e kish me gjithë mend?– s’prish punë.(J. G., Saga II, 

169). 
- “I bag your pardon for hearing”- he said - Oh it doesn’t matter.( J.G., The 

F. Saga, 447). 
- Kërkoj ndjesë që dëgjova pa dashje – tha ai – oh s’ka gjë.( J.G.,Saga II,  

207). 
- But I told it out of  love. Yes oh  yes! -- That’s nothing. (J.G., The F. Saga, 

749). 
- Por të gënjeva nga dashuria që kam për ty. -Po, po. S’ka gjë. ( J. G., Saga 

III,  280). 
 

        Në shqip hasim dhe një skemë të tillë mohimi që nuk e gjejmë në anglisht, 
si : ndërtimet e leksikalizuara  të tipit pjesëz mohuese + foljen ka + një 
substantiv asnjanës: s’ka  të sosur’ s’ka të mbaruar, s’ka të pushuar etj. Këto 
shprehin konstatimin e një fakti, mohojnë cakun fundor ose mohojnë 
mundësinë e përfundimit të një veprimi a sendi. p.sh:  
 

- Ky tym s’ka të sosur; dhe siç duket lufta s’ka të sosur; kurthet që u bënë 
nuk kanë të mbaruar. (S. G., Plaku, 160). 

- E shikonte dhe s’kishte të ngopur. ( J.G.,Saga II,  207). 
- Shiu që kishte nisur nuk kishte të pushuar.  (I.K.,  Prilli, 123). 
   
 Ndodh që nganjëherë në disa ndërtime me pjesëzat mohuese si: not, s, në 

shqip dhe not në anglisht, pra kur forma e foljes – kallëzues është mohore dhe 
kjo bashkohet me ndajfoljet: mirë, keq, kot, lehtë, bosh, fort, vonë në shqip dhe 
right, wrong, in vain, easy, empty, e ndonjë tjetër si këto në anglisht, të kemi 
më tepër një mohim të pjesshëm, duke rezultuar më shumë si një pohim i 
zbutur i një konstatimi, që më tepër se me kallëzuesin mohor ka të bëjë me të 
gjithë thënjen. Megjithatë duhet vënë në dukje fakti se, ndërsa në gjuhën shqipe 
kallëzuesi mund të jetë çfarëdo, në gjuhën angleze ai është përgjithësisht folja 
jam ( to be ).p.sh. 

 
       -   Nuk e kishte keq,që shpesh pyeste edhe të tjerët.  ( pra e kishte mirë ) 

-   Vërtet u lodh, por mundimi nuk i shkoi kot. ( i shkoj plot, diçka fitoi ) 
-   Nuk e pritën mirë  atë që tha Darti. ( e pritën keq, ose s’u pëlqeu )  

       - Të paguante dhe një shumë shtesë, pas gjithë atyre shpenzimeve, që 
kishte bërë,s’ishte e lehtë. (qe e vështirë ) 

          -  He wasn’t wrong asking others’ opinion too. (he was right ) 
          -  All his efforts weren’t invain. (it was worth trying ) 
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-  It was not easy to pay some extra money, he had already spent a lot so 
far.( it was difficult )  

  
        Kur midis fjalës që shënon veprimin, cilësinë a sendin që mohohet dhe 
foljes kallëzues vendoset një pjesëz dyshimi, mohimi merr një karakter të 
mundshëm e jo shumë të sigurt. 

Kështu në anglisht përdorim pjezësat: perhaps, probably, maybe, dhe në 
shqip ndofta, ndoshta, dhe mbase. 

- Probably it’s not your way of love, Pyle.( G.G.,The Quiet A, 145). 
- Mbase nuk është mënyra jote e dashurisë, Pil. ( G.G., Amerikani , 133). 
- …but for you maybe  it’s right-not being involved.( G.G,.The Quiet A, 188). 
- …por për ty ndofta është e drejtë të mos përziesh. ( G.G.,  Amerikani , 177). 
- Probably the times are not accurate, but nobody could blame you.( 

G.G.,The Quiet A, 178). 
- Mbase kohët nuk janë të sakta, por asnjë nuk ju qorton për këtë.( G.G.,  

Amerikani , 167). 
- He was very comfortably off with increasing income getting on for three 

thousand in a year but his invested capital was not perhaps so large as his 
father believed. (J.G., The F. Saga, 46). 

- Punët i shkonin shumë mirë, në vit kishte një të ardhur që po i kapte të tre 
mijë stërlinat në vit; por kapitali i investuar nuk qe ndoshta aq i madh sa 
besonte i ati.( J. G., Saga I, 65). 

- Perhaps you don’t quite understand Mr. Bosinney – she said. (J.G., The F. 
Saga, 65). 

- Ndofta nuk e ke kuptuar Mr. Bosini – tha ajo.  (J. G., Saga I, 94). 
- Those ignorant of Forsytes would not perhaps forsee all the stir made by 

Irena’s visit to the house.  (J.G., The F. Saga, 112). 
- Ata që nuk e njifnin bursën e Forsaitëve ndofta nuk mund të parashikonin 

gjithë atë trazirë që shkaktoi atje lajmi se Irena kish vajtur të shihte 
shtëpinë e re.  (J. G., Saga I, 162). 

  
        Shpesh herë si në anglisht ashtu edhe në shqip ne hasim fjali të tilla 
mohuese  ku mohimi është i zbutur folësi shpreh një fakt të papërcaktuar sa 
duhet ose e shpreh mohimin në mënyre jo të prerë për një arsye  ose tjetër dhe 
kjo ndodh nga prania e : as though, as if, seem, (në anglisht) dhe pjesëzës 
sikur (shqip). Në këto lloj fjalish folësi shpreh një fakt të pa përcaktuar sa 
duhet, ose jep mohimin në një formë jo të prerë për një arsye  a për një tjetër, 
gati gati duke pohuar të kundërtën.  
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- He had a way of staring at a girl as though he hadn’t seen one before. 
(G.G.,The Quiet A, 45). 

- Ai kishte një mënyrë të pari ngultas ndaj një vajze sikur të mos kish parë 
kurrë të tillë. ( G.G., Amerikani, 31). 

- Bosinney gazed at him as though he had not heard. (J.G., The F. Saga, 
109). 

- Bosini e dëgjoi sikur të mos i kish dëgjuar fjalët e tij.( J. G., Saga I, 158). 
- Old Jolyon took no notice as if he didn’t see. ( J.G., The F. Saga, 38). 
- Plaku  xholion e pa ndofta këtë nënqeshje por bëri sikur nuk e vuri re.( J. 

G., Saga I,  200). 
- . . . and though looking at Soames he didn’t seem  to see him. J.G. The F. 

Saga, 78). 
- Ndonse e vështronte Somsin, këtij i dukej sikur nuk e shihte.( J. G., Saga I, 

113). 
- You don’t seem to care about going about.( J.G., The F. Saga, 66). 
- Më duket sikur nuk të pëlqen të vesh andej këndej. ( J. G., Saga I,  95). 

 
Duke analizuar shëmbujt e mësipërm,megjithë përqasjen për nga shkalla 

e shprehjes së mohimit vihet re një ndryshim në mënyrën e ndërtimit të fjalive. 
Në anglisht lidhëzat as though, as if,  ndiqen nga një fjali e tërë që gjithnjë nis 
me një kryefjalë dhe folja-kallëzues është në mënyrë dëftore. Ndryshe ndodh 
në shqip, lidhëza sikur  ndiqet nga një formë foljore në mënyra të ndryshme si 
dëftore apo lidhore. Ndërsa në rastin e foljes seem në anglisht ajo ndiqet nga 
një infinitiv kuptimi i të cilit zbehet nga prania  e pjesëzës mohuese not. Në 
shqip ndertimi duket ( dukej, u duk,do te dukej etj.) sikur ndiqet përsëri nga një 
forme foljore në mënyra të ndryshme si dëftore apo lidhore.  

Me synimin për ta zbutur karakterin e mohimit të një  veprimi apo 
gjendjeje përdoret bashkë me pjesëzat mohuese nuk, s, pjesëza para dhe aq në 
shqip dhe not so në anglisht, të tilla janë fjalitë si më poshtë:  

 
- The room was not so large. (  J.G., The F. Saga, 178). 
- She stopped and presently finding her friend not so responsive, went 

away. (J.G., The F. Saga, 58). 
- Soames was not so sympathized with this person.( J.G., The F. Saga, 56). 
- Somsi s’para e simpatizonte këtë njeri. ( J. G., Saga I, 81). 
- Por sic u detyrua ta pranonte  dhe vete thelle ne zemer, Irena s’para e 

honepste. ( J. G., Saga I, 261).  
- That’s not so important.  (G.G.,The Quiet  A, 93). 
- Kjo s’ka dhe aq rëndësi. ( G.G., Amerikani , 79). 
- I’m not so hungry Phuong said. ( G.G.,The Quiet  A, 55). 
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- Nuk jam dhe aq e uritur-tha Songu. ( G.G., Amerikani, 41). 
 
        Duke analizuar shembujt e mësipërm si në anglisht ashtu edhe në shqip, 
mjafton t’i krahasojmë ato me variantin ku pjesëzat para dhe aq në shqip apo 
so në anglisht t’i heqim, kuptimi i tyre jo vetëm që ndryshon, por dhe mohimi 
bëhet i plotë kështu:  

That’s not important apo The room was not large  mohojnë tërësisht si 
rëndësinë e diçkaje ashtu edhe madhësinë e dhomës.Ndryshe ndodh kur në 
përbërje të fjalisë i shtojmë ato. 

 That’s not so important apo The room was not so large. Ato jo vetëm që 
e zbutin mohimin, por evidentojnë dhe egzistencën e tyre (në këtë rast 
rëndësinë dhe madhësinë) sigurisht në shkallë relative. Pra nga “pa rëndësi” në 
“jo dhe aq e rëndësishme” , nga “jo e madhe” në “jo aq e madhe”.E njëjta gjë 
ndodh edhe në shqip. Le të krahasojmë: Somsi s’e simpatizonte këtë njeri dhe 
Somsi s’para e simpatizonte këtë njeri. Në fjalinë e parë nuk egziston simpatia 
ndërsa tek e dyta mohimi vjen i zbutur, simpatia egziston në doza të vogla gati 
të papërfillshme por gjithsesi egziston. 
        Në shqip ne hasim përdorimin e pjesëzave mohuese s dhe nuk me pjesëzat 
modale: sa, gati sa, ment sa, ku tregohet  se fakti i shprehur qe rrezik të 
ndodhte, por në realitet nuk u realizua, tregohet një gjëndje që ka çuar në prag 
të realizimit të një veprimi por jo më tej, jo gjer në fund. Në anglisht një 
kumtim i tillë, megjithë të njëjtin rezultat, realizohet pa praninë e ndonjë 
elementi negativ, por me ndajfoljen nearly të vendosur para foljes-kallëzues e 
cila tregon se veprimi nuk u krye, por shkoi deri në kufi të kryerjes së tij. p.sh: 
  

- She nearly  cried out loud with joy.  ( J.G., The F. Saga, 409). 
- Ajo gati sa nuk bërtiti nga gëzimi.   ( J. G., Saga I, 445). 
- He nearly would have shouted, but dreaded the sound of his voice. (J.G., 

The F. Saga, 51). 
- Gati sa nuk bërtiti, por kishte frikë nga tingulli i zërit të tij.( J. G. Saga I,  

99).  
- . . . ajo ment sa s’bërtiti. ( I.K., Kronikë, 215). 
- Two of the mirrors on the wall nearly flew at me and collapsed half way. 

(G.G., The Quiet A, 171). 
- Dy nga pasqyrat e murit gati sa s’ranë mbi mua dhe u bënë 

thërrime(.G.G., Amrikani, 160). 
-  Gati sa s’u përplas me Javerin. ( I.K., Kronikë,  108). 
- Bajua sa s’u rrëzua përtokë. ( S.G., Plaku, 36). 
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Pra siç shihet nga shembujt në të dyja gjuhët del e qartë ideja se veprimi 
shkoi në prag të ndodhjes,por për një arsye apo tjetër nuk u krye.Kemi në të 
dyja gjuhët disa ndërtime ku megjithëse e gjithë fjalia është pohore, në përbërje 
të saj diçka  mohohet të jetë apo të ketë të plotë cilësinë që shpreh pjesa 
emërore e kallëzuesit emëror. Këto ndërtime përdorin ndajfoljet almost në 
anglisht dhe pothuaj në shqip.  

  
- He had joined this Liberal Institution...having made sure that its 

members were now almost all sound Conservatives in heart and pocket,if 
not in principles ( J.G., The F. Saga, 447). 

- Ai qe futur në këtë institucion liberal...pasi qe siguruar se anëtarët e tij 
ishin tani pothuaj të gjithë konservatorë të vendosur nga zemra dhe nga 
xhepi,në mos nga parimet. ( J. G. Saga II,  119). (pra jo të gjithë pa 
përjashtim; kishte nga ata që nuk qenë konservatorë të vendosur). 

- ...he had always observed it religiously,even that last birthday so soon 
before she left him,when he was almost certain she was faithless.( 
J.G.,The F.Saga, 449). 

- ...ai e kishte festuar gjithmonë si ditë të kremte ditëlindjen e saj,edhe atë 
vit pak kohë para se ta linte ajo,kur ishte pothuaj i sigurt se ajo nuk i 
qëndronte besnike.  ( J. G. Saga II,  121). (nuk qe plotësisht i sigurt). 

- But Soames looked very real,sitting square yet almost elegant with 
clipped moustache on his pale face. ( J.G., The F. Saga, 462). 

- Dhe Somsi ishte një nga ata,ashtu siç rrinte drejt,siç qe pothuaj 
elegant,me ato mustaqe të prera shkurt në fytyrën e zbehtë. ( J. G. Saga 
II,  141). (nuk qe tërësisht elegant). 
 

         Në shqip, ne mohimin e gjejmë të shprehur edhe me pjesëzën mos. Ashtu 
si pjesëzat nuk dhe s kanë një vend të ngulitur në fjali, ajo qëndron gjithnjë 
para një foljeje në lidhore, urdhërore, dëshirore ose në mes të formave të 
pashtjella të paskajores dhe të përcjellores dhe mohon veprimin, gjendjen, 
faktin e shprehur në ndërtimet që kanë në bazë këto folje. Pjesëza mos në 
mënyrën lidhore  hyn midis pjesëzës trajtformuese të dhe trupit të foljes; po 
kështu edhe me përcjelloren dhe paskajoren ajo ri midis formave trajtëformuese  
për të dhe duke dhe trupit të foljes (të mos shkojë, për të mos shkuar, duke mos 
shkuar) p.sh: 
 

- …s’ka rëndësi, por për ty ndoshta është  e drejtë të mos përziesh.( G.G., 
Amrikani, 177). 

- Kjo do të kishte bërë që të mos kishin vdekur kaq njerëz.(G.G. Amrikani, 
172). 
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- Pastaj mendova se mund t’a trembja Pilin për të mos vepruar më...( 
G.G., Amrikani, 73). 

- Duke mos ditur çfarë të bëja qëndrova në hyrje dhë vështrova jashtë në 
rrugë. (G.G., Amrikani, 143). 
 
Në gjuhën shqipe pjesëza mos mund të qëndrojë edhe para pjesëzës 

përemërore u të foljeve në pësore,para trajtave të shkurtra  proklitike të 
përemrave vetorë si dhe trajtave të bashkuara. 

 
- Mos u mërzit. Pije! (G.G., Amrikani, 80). 
- Mos u bëj merak! (G.G., Amrikani, 11). 
- Mos u bëj i hidhur Tomas!  (G.G., Amrikani, 60). 
- Mos e zgjoni atë për hir të zotit! ( G.G., Amerikani , 33). 
- Mos na mërzitni! ( G.G., Amerikani , 101). 

 
Kanë ngjallur diskutime edhe rastet më të ndërlikuara, kur pjesëza 

mohuese mos qëndron në mes të foljes modale mund  dhe foljes- kallëzues në 
lidhore. Ka pasur gjuhëtarë që kanë shprehur mendimin se në raste të tilla ka 
mohim të pjesshëm, në dallim nga rastet kur pjeseza mohuese në fjalë qëndron 
para foljes modale duke shprehur mohim të përgjithshëm. Por më i pranueshëm 
është pohimi se edhe kur pjesëza mohuese mos qëndron pas foljes modale, ka 
mohim të përgjithshëm, por me nuanca të theksuara dyshimi a pasigurie  në 
realizimin e një veprimi si në ndërtime: mund të mos e pranonin, mund të mos 
ishte e vërtetë, mund të mos ishte shpikje, mund të mos na lajmëronin etj. 

Shumë shpesh në gjuhën shqipe në shumë ndërtime pjesëza mos (se 
mos) nuk ka fare kuptimin e të mohuarit të një veprimi a të një diçkaje. Ajo 
shpreh më tepër  një farë dyshimi, pasigurie, mosbesimi lidhur me një veprim a 
një fakt. Kur fjalia pararendëse ka si folje-kallëzues; kishte frikë, druhej, 
trembej, atëhere realizimi ose jo i një veprimi lidhet me një gjendje të 
brendshme të vetë folësit si me frikën shqetësimin, druajtjen etj. .Për të 
shprehur këtë frikë, dyshim a pasiguri në anglisht kemi ndërtime me shprehjet: 
fear that, for fear of. p.sh. 

 
- Para pikiatës së dytë pata frikë,frikën e poshtërimit,frikë se mos villja në 
shpinën e aviatorit,frikë se mos mushkërite e mija të vjetra nuk do ta 
duronin shtypjen. ( G.G., Amerikani , 149). 

- I felt fear-fear of humiliation,fear of vomiting over the navigator’s 
back,fear that my aging lungs would not stand the pressure. (G.G., The 
Quiet A, 161). 
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- Nuk kishte dritare të mëdha nga frika se mos thyeshin nga sulmi. ( G.G., 
Amerikani , 181). 

- There were no window-panes  for fear of  splintered glass. (G.G., The 
Quiet A, 192). 
 

           Shpeshherë në shqip kur fjalia është pyetëse dhe përdoret pjesëza në 
fjalë folësi kërkon më tepër të zbulojë diçka, ajo nuk ka lidhje me mohimin. Në 
anglisht të tilla ndërtime janë thjesht fjali pyetëse pa asnjë element tjetër 
mohues.p.sh. 
 

-  Mos kisha dalë pa të atë ditë? ( G.G., Amerikani , 161). 
-  Had I come out that day without it? (G.G., The Quiet A, 172). 
-  Mos më kishte rënë portofoli në Pavillon? ( G.G., Amerikani , 162). 
-  Could I have dropped my wallet in the Pavillon? (G.G., The Quiet A, 

172). 
-  Mos do t’i mësonin asaj kanastrën? ( G.G., Amerikani , 156). 
-  Would they teach her Canasta? (G.G., The Quiet A, 167). 
-  Mos ka harruar gjë Fongu? ( G.G., Amerikani , 154). 
-  Has Phuong forgotten something? (G.G., The Quiet A, 165). 

 
         Pjesëza mos ndryshon nga pjesëzat s dhe nuk qoftë përsa i përket 
mënyrës së foljes me të cilën shkon, qoftë për sa u përket veprimeve të 
ndryshme kuptimore që dalin nga gjithë thënia. 

Në gjuhën shqipe pjesëza mos në mënyrën lidhore përdoret  si në fjalitë 
e pavarura kryesore dhe në ato të tipeve të ndryshme të  nënrenditura. Në këto 
të fundit përdoret edhe me format e pashtjellura (paskajore e përcjellore). 

 
- Kjo do të kishte bërë që të mos kishin vdekur kaq njerëz. ( G.G., 

Amerikani , 172). 
- ...mund ta trembja Pilin për të mos vepruar më. ( G.G., Amerikani , 173). 
- ...s’ka rëndësi, por për ty ndoshta, është e drejtë të mos përzihesh. ( 

G.G., Amerikani , 177). 
- Ju më thatë atëherë se e mira ishte që të mos na fshihnin asgjë .E mora 

vesh si qëndron puna. ( J.G.,Saga,III219 ). 
- Është si një pikturë –tha me vete Xhuni duke mos ia hequr sytë e duke 

menduar sa e bukur kishte qenë dhe ajo vetë... ( J.G.,Saga,III219 ). 
-   Dhe ashtu me kujdes për të mos e parë ajo u largua nga dritarja. ( 
J.G.,Saga,III219 ). 
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Pjesëza mos me mënyrën dëshirore përdoret në fjalitë dëshirore mohuese. Këto 
lloj fjalish shprehin:  
 
a.  Urim,  

- Ah ti mos vdeksh kurrë! ( M. K., I fundit, 235). 
- Duke shtrënguar grushtet në xhepat e palltos dhe pastaj duke dëshiruar 

mos ta gjente Irenën në shtëpi. ( J. G., Saga II, 167). 
- ...pa fjalët e përshtatshme për çdo goditje,Xholioni i ri si snob i ri që 

ishte, uronte mos dëgjonte njeri fjalën e t’et! ( J. G., Saga II, 264). 
 
Në gjuhën shqipe kur dëshira shoqërohet me një nuancë kërcënimi, pjesëza 
mos paraprihet nga pjesëza veç në shumë raste:  
 

- Veç mos na rëntë në dorë, veç mos ardhtë ajo kohë. (M.K., I fundit,  146). 
- Unë nuk kisha frikë, veç mos humbja dashurinë e Fuongut. ( G.G., 

Amerikani,103). 
 
b.  Mallkim, 

- Ik nga shtëpia ime që mos të ta shoh më atë trupin e urryer, të cilin e dua 
aq shumë! ( J. G., Saga I, 410).  

- Mos ta pafsha më atë fytyrë të zbehtë  e të përvajshme, aq mizore e aq të 
ëmbël!Ik para se të të dërrmoj! ( J. G., Saga I, 410). 

- M’u zhduk nga sytë, mos të pafsha më kurrë! ( J. G., Saga I, 410). 
- Një nga ne mos mbettë. ( D.A., Komisari, 223). 
- Nëna e pa dhe tha duke psherëtitur: mos e sjellshin kokën.( A.K., Shkën, 

377) 
- Ç’të jetë që mos qoftë – tha Uçi. ( Q.B., Kur qesh, 37).  

 
c.   Urdhër për ndalimin e një veprimi, për mos kryerjen e tij. 
      Pjesëza mos në gjuhën shqipe në mënyrën urdhërore përdoret në tipet e 
ndryshme të fjalive urdhërore të cilat me anën e intonacionit dhe ngjyrimit 
melodik të vaçantë shprehin ndjesi  të  ndryshme  volitive, gjithë qëllimi i 
thënies është parandalimi i një veprimi, mos- realizimi i një diçkaje si e 
parëndësishme. Fjali të kësaj natyre ne hasim dhe në gjuhën angleze të cilat 
janë fjali urdhërore  negative (negative imperative sentences). Këto fjali kanë 
në përbërje foljen ndihmëse to do+pjesëzën mohuese not+folje madje  edhe kur 
folja kallëzues përmban foljen to be, e cila në fjalitë dëftore dhe pyetëse nuk ka 
nevojë për këtë folje ndihmëse sepse i realizon ato ose nëpërmjet inversionit siç 
është rasti i fjalisë pyetëse ose thjesht me pjesëzën not pas foljes në fjalinë 
mohore. p.sh: 
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- Don’t be a fool ”I said” ( G.G., The Quiet A, 125). 
- Don’t be a bloody hero.I don’t want to go .(  G.G., The Quiet A, 120). 
- Don’t be bitter Thomas.These things happen. ( G.G., The Quiet A, 73). 
- Don’t be rude Pyle.I called sharply. ( G.G., The Quiet A, 51). 
- Somsin - ndërhyri teze Xhuli – e ka porositur Mr. Bosini të mos e zërë në 

gojë këtë gjë! ( J. G., Saga I,  87).  
- Don’t you move! Never fear I will get you home safe. (J.G.,The F. Saga, 

111). 
- Mos lëviz! Mos ki frikë se do të të shpie në shtëpi shëndoshë e mirë!( J. G., 

Saga I, 161). 
- Stop  -  she cried-  don’t tell me! ( J.G., The F. Saga, 251).  
- Pusho – klithi ajo  - mos fol!  (J. G., Saga I, 389). 
- Don’t bother.Just come to Vieux Moulin or meet me here.( G.G., The Quiet 

A, 188). 
- Mos çaj kokën!Vetëm hajde në Vieuks Moulin ose takomë këtu.( G.G., 

Amerikani,178). 
- Don’t worry, I’m going, but just tell Pyle if he phones that I called.( G.G., 

The Quiet A, 158).  
- Mos u mërzitni, po iki.Vetëm i thoni Pilit nëse telefonon se e kërkova.( 

G.G., Amerikani,147). 
 

     d. Qortim, kërcënim, këshillë, lutje, propozim, kërkesë, paralajmërim për 
ndalimin a moskryerjen e një veprimi.Të tilla fjali kemi si në anglisht ashtu 
edhe në shqip. Ndërtimit me mos+folje(në lidhore ose urdhërore) në shqip i 
përgjigjet don’t+folje(në infinitiv) në anglisht. 

 
- -   Swithin fixing him with a dreadful stare answered: don’t talk to me such 

things.  (J.G.,The    F. Saga, 86).  
- Kemi mësuar të mos lozim me shkrepse. ( G.G., Amerikani , 157). 
- We have learned not to play with matches. (G.G., The Quiet A, 168). 
- “Don’t go Fowler! Haven’t you got a  heart.” ( G.G., The Quiet A, 193).  
- Mos ik Fouler! Qënke fare pa shpirt. ( G.G., Amerikani,183). 
- “Don’t mind your beeing late” I said (G.G., The Quiet A, 189).  
- “Mos ki merak për ardhjen me vonesë”.-I thashe. (G.G., Amerikani, 178). 
- Boby don’t  work too hard, think of your health! (J.G.,The F. Saga, 75). 
- Bobi mos puno kaq shumë, ruaj shëndetin! ( J. G., Saga I,  109). 
- She once said to me: “My dear fellow don’t let your poor wife know what  

you’re thinking of!” ( J.G.,The F. Saga, 74). 
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- Nje ditë ai më tha: “I dashur mik  mos i  trego gruas atë që ke në mendje!”( 
J. G., Saga I, 108). 

- I warned her not to go.  (G.G., The Quiet A, 173). 
- Unë e paralajmërova atë të mos shkonte.( G.G., Amerikani,162). 

 
          Një tjetër pjesëz mohuese që ne e hasim  në gjuhën shqipe është pjesëza 
pa e cila në gjuhën angleze shprehet me parafjalën without. Në një fjali të varur 
prania e tyre mohon veprimin, gjendjen, faktin e shprehur në to, i përjashton 
këto si të thuash nga realizimi i veprimit të fjalisë kryesore, kjo pjesëz qëndron  
para present participle në anglisht,( me funksionin e një emri foljor) dhe para 
pjesores së një foljeje apo para trajtave të shkurtra në shqip. 
 

- He left Bornemouth without giving himself a way. ( J.G., The F. Saga, 93). 
- Ai iku nga Bornemauthi pa shfaqur dëshirën e tij të fshehtë.( J.G., Saga I, 

135). 
- They drove on without speaking again to Stenhop Gate. ( J.G., The F. Saga, 

29). 
- Pa thënë asnjë fjalë tjetër arritën në Stenhop Gate.  J. G., Saga I, 41). 
- I can manage eight thousand easily enough, he thought, without calling in 

either Robertson’s or Nichola’s.( J.G., The F. Saga, 46). 
- Mund të shpenzoj fare lehtë 8 mijë stërlina , - mendoi Somsi – pa i kërkuar 

Robersonit dhe Nikolasit të hollat që i kam dhënë hua.( J. G., Saga I, 65). 
- There must be a dozen ways in which  he could cheapen the production of a   

house without  spoiling  the effect. ( J.G., The F. Saga,80). 
- Mund të gjendeshin lartë nga dhjetë mënyra për të zbritur koston e një 

shtëpie pa e prishur bukurinë e parashikuar nga plani. ( J. G., Saga I, 116). 
 

       Një mjet tjetër që shërben për të shprehur mohimin janë dhe lidhëzat 
bashkërenditëse këpujore: nor, neither... nor, not... neither, not... nor, në 
anglisht dhe lidhëzat: as, as … as, as nuk … as, nuk … as, në shqip. Ky lloj 
mohimi gjendet edhe në gjuhë të tjera si në latinisht: non . . . neque, ne ... 
quidem; në frëngjisht: ni ... ni; rumanisht: nici ... nici; gjermanisht: weder ... 
noch; persisht: na ... na; etj 

Mohimi i shprehur me anë të këtyre mjeteve quhet  mohimi i zgjatur ose 
ndryshe siç e  quan Otto Jesperseni, connective negation14.  Pra siç shihet është 
veçori e shumë gjuhëve. 
Karakteristikë e këtij mohimi është se pas një fjalie mohuese diçka shtohet në 
një formë mohuese;  pra shtohet si mohim suplementar jashtë kuadrit të fjalisë 
                                                 
14 O.Jesperseni: “The Philosophy of Grammar”, London, 1968, fq. 106. 
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së parë. Por ka raste kur këto mjete qëndrojne edhe para gjymtyrëve të tjera të 
fjalisë, sidoqoftë këto mjete  përveç mohimit të përgjithshëm që i japin fjalisë, 
krijojnë dhe një farë forcimi, ekspresiviteti, një nënvizim, një theksim për 
moskryerjen e një veprimi apo për mohimin e një diçkaje. 

Lidhëzat e sipërpërmendura  nor, neither... nor, not... neither, not... 
nor, në anglisht dhe lidhëzat: as, as … as, as nuk … as, nuk … as, në shqip 
shërbejnë për t’i dhënë ndërtimit  mohues kuptimin e numërimit mohues të 
njëvlershëm dhe të përjashtimit reciprok, pra kuptimin e numeracionit mohues. 
Shembujt e mëposhtëm e tregojnë këtë më së miri. 

 
- But it should not have been thrown away with the junk-nor the drum 

either. (G.G., The Quiet A, 141). 
- Por as ai s’duhej hedhur në mbeturinat e tjera as fuçia  

gjithashtu.(G.G., Amerikani, 129). 
- I don’t belive in suicide, nor in a pure accident myself.  ( J.G.,The F. 

Saga, 261). 
- Nuk besoj se këtu kemi të bëjmë me një vetvrasje as dhe me një 

aksident të thjeshtë . (J. G., Saga II, 116). 
- She did not speak, neither did he.   (J.G., The F. Saga, 276). 
- But she had looked back and she had not answered his first question, 

neither had been able to see her face. (J.G.,The F. Saga, 110). 
- She neither turned to look at him  nor  spoke. ( J.G.,The F. Saga, 227). 
- Irena as nuk u kthye ta shikonte dhe as nuk i foli. ( J. G., Saga II, 331). 
- He walked rapidly his head  bent, looking neither to the right nor the 

left. (J.G.,The F. Saga,  60). 
- Xhejmsi ecte kokeulur pa veshtruar as majtas as djathtas.( J. G., Saga 

I, 87).  
- I desire to see neither you nor your son. ( J.G.,The F. Saga, 758). 
- Unë nuk dua t’iu shoh as  ju as  djalin  tuaj. ( J. G., Saga I,  294). 
- Neither Young Jolyon, nor his wife were  in.  ( J.G., The F. Saga, 222). 
- As  Jolioni i ri  dhe as gruaja e tij nuk qënë në shtëpi.  ( J. G., Saga III, 

322). 
- And she had shuddered – to this day he had not forgotten  that shudder 

– nor the look  so passionately averse she had  given him.( J.G., The F. 
Saga, 94). 

- Ajo qe dredhur – edhe sot e kësaj dite ai nuk e kishte  harruar atë 
fërgëllimë – as dhe   atë vështrim  plotë neveri që i kish hedhur ajo. ( J. 
G., Saga I,  135). 
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Në shqip nganjëherë pjesëza as pasohet nga një “që”(ekspletive), duke 
nënvizuar apo theksuar edhe më tepër veprimin. 

 
- Por unë as që pyesja për shëndetin. ( J. G., Saga I, 109). 
- Suithini as që e ktheu kokën të vështronte. (J. G., Saga I,  16)1. 
- Ç’është e vërteta ato ndofta  as që mendonin ndonjëherë se kishte vdekje 

në këtë botë. (J. G., Saga I, 118). 
- Ç’rëndësi ka kjo gjë? Fili as që di se ç’farë vesh. ( J. G., Saga I, 8). 
- As që mund të shkonte me shpresë se Aneta mund të ndiente një dashuri 

të zjarrtë për të. (J. G., Saga II, 49). 
 

Mohimi i përgjithshëm i përbërë 
 

          Në gjuhën shqipe kemi mohim të përgjithshëm të përbërë kur përveç 
pjesëzave mohuese, njëkohësisht përdoren edhe fjalë të tilla mohuese: përemra 
e ndajfolje mohuese dhe pjesëza të tjera përforcuese mohuese. Në pohimin e 
përgjithshëm të përbërë do të dallojmë mohimin e dyfishtë, të shumëfishtë të 
përforcuar dhe intensiv që kanë secili  semantikën dhe strukturën e tyre të 
veçantë.  
 

� Mohimi i  dyfishtë  
 

Çështja e mohimit të dyfishtë është rahur shumë në literaturën botërore 
dhe janë shfaquar mendime nga më të ndryshmet. Siç e kemi theksuar dhe më 
lart disa gjuhë si latinishtja nuk pranojnë një mohim të tillë, sepse një element i 
dytë mohues në një fjali do të sillte asgjësimin e plotë të tij (non nihil temporis) 
po ashtu edhe në anglishten dhe gjermanishten moderne nuk përdoret një 
element i dytë mohues, ai do të qe i tepërt. p.sh: 

 
Në anglisht -- nobody knows it. (askush e di atë).  
Në Gjermanisht -- niemand hat etwast gesagt. (askush ka thënë gjë). 
 
Siç pohon O. Jesperseni është fakt i vërtetë se dikur edhe anglishtja 

kishte mohim të dyfishtë15 të cilin më vonë e hoqi. Në gjuhët e tjera si shqipja, 
frëngjishtja, rumanishtja, greqishtja e re dhe të gjitha gjuhët sllave mohimi i 
dyfishtë  përdoret  gjerësisht.  

 
Në shqip ne mund të themi: 

                                                 
15 O. Jespersen: “The Philosophy of Grammar”, London, 1968, fq  66. 
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- Asgjë nuk kishte ndryshuar nga vizita ime e fundit.( G.G., Amerikani , 
170). 

- Nuk kam asgjë të të them.Asgjë-të thashë. ( G.G., Amerikani, 169). 
- Nuk kam dashur kurrë asnjë rëfim.  (G.G., Amerikani, 166). 

 
   Po cila formë u përgjigjet këtyre ndërtimeve të shqipes në gjuhën angleze? 

- “Nothing had changed since my last visit”.( G.G., The Quiet A, 180). 
- “I have got nothing to tell you.Nothing at all”. ( G.G., The Quiet A, 

180). 
- “I have never wanted any confessions”. ( G.G., The Quiet A, 177). 

 
           Pra siç shihet nga shembujt e mësipërm si gjuhë mononegative gjuha 
angleze e kumton mohimin me praninë e një elementi të vetëm mohues dhe 
kuptimi i fjalisë rezulton përsëri mohues, ndërsa gjuha shqipe si një gjuhë 
polinegative ka komoditetin të përdorë njëherazi dy ose më shumë elementë 
mohues. 

Mungesa e mohimit të dyfishtë në disa gjuhë dhe ekzistenca e tij në 
mjaft të tjera ka  qenë një pikë diskutimi dhe debati ndërmjet gjuhëtarëve, të 
cilët shpeshherë kanë dhënë shpjegime të pa argumentuara. Kështu për 
shembull sipas Van Gineken heqja e mohimit të dyfishtë në disa gjuhë “ka 
shkuar përpara vëtëm në disa qëndra të qytetëruara dhe kurrë s’ka hedhur rrënjë 
në mendjen e popullit16”. Ndërsa Havers mendonte se heqja e mohimit të 
dyfishtë tregon “një shkollim gramatikor17”, një shkallë të lartë zhvillimi. 

Ai e cilësonte influencën e latinishtes në këtë drejtim të një rëndësie të 
madhe. Edhe Jesperseni theksonte se “logjika e shkollës dhe influenca e 
latinishtes kanë kontribuar gjithashtu në po të njëjtin rezultat18”. 

O. Jespersen pohonte se shkak tjetër për lindjen e mohimit të dyfishtë 
mund të jetë fakti që folësi dëshiron ta bëjë absolutisht mohuese një thënie, 
kështu që ai e lidh mohimin jo vetëm me  foljen, por edhe me pjesët e tjera të 
fjalisë që lehtë mund të bëhen mohuese. Sipas tij, folësi e përhap ngjyrimin 
mohues në tërë fjalinë në vend të kufizimit të tij në një pikë të vetme, sepse 
duhet një energji mendore shumë më e madhe që të bëhet absolutisht negative 
një  thënje duke u kufizuar vetëm në një pikë mohuese, se sa ta përsëritësh atë 
(mohimin) në disa pika. Jesperseni vë në dukje se tendenca e përgjithshme 
është që të tërhiqet mohimi te folja, por ka edhe një tendencë tjetër që të 
tërhiqet mohimi te ndonjë fjalë tjetër që lehtë mund të bëhet mohuese ; kjo e 
                                                 
16 O. Jespersen: “The Philosophy of Grammar”, London, 1968, fq  332. 
 
17 W. Havers: “Handbuch der erklärenon Sytax, Heidelberg, 1931, fq 119. 
18 O. Jesperseni: “The Philosophy of Grammar”, London, 1968, fq  333. 
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fundit njihet si një formë  më letrare si p.sh, ( Nuk  folëm me njeri—Nuk folëm 
me asnjeri).Këto dy pohime të  O. Jespërsenit duket se janë  më të drejta përsa i 
takon mohimit të dyfishtë në përgjithësi. dhe ja se ç’thotë ai konkretisht për 
mohimin e dyfishtë në anglisht “Duket se është një rregull universal në të gjitha 
gjuhët, që dy mohime sjellin pohim, nëse të dyja  pohimet e veçanta i 
bashkangjiten të njëjtës fjalë dhe kjo përgjithësisht ndodh kështu: kur “not” 
vihet përpara fjalëve me nëntekst negativ ose me një parashtresë (prefix) 
negative. Por  rezultati i të gjithë shprehjes  është paksa ndryshe nga ideja e 
thjeshtë e në variantin pozitiv. Kështu  not without some doubt nuk është 
ekzaktësisht e njëjtë me some doubt , apo not uncommon është më e dobët se 
common sikundërse not unhandsome është më e zbehtë se handsome. Arsyeja 
psikologjike është që të thuhet tërthorazi përmes dy negativeve që veprojnë në 
mënyrë të ndërsjelltë, kjo dobëson energjinë reciproke të dëgjuesit, duke 
nënkuptuar nga ana e folësit një hezitim të caktuar që mungon tek shprehjet që 
e shprehin atë hapur si tek common apo handsome19. p.sh. 

 
- “It is not unknown to you Antonia -  you are to some extent aware”.  
- “It was not impossible, not for her capacity – you knew that”. 
 
Rezultati është gjithashtu pozitiv edhe nëse kemi një kallëzues mohues 

(nexal negative) dhe një negative të nënkuptuar, si në rastin “I don’t deny”, “I 
don’t dislike”. Gjithsesi raste të tilla janë të ralla në anglishten moderne. 

Ndryshe nga këto raste mohimi i përsëritur nuk do të thotë pohim por 
mohim. Duhet të ndajmë klasat e ndryshme në të cilat shpjegimi psikologjik 
nuk është ekzaktësisht i njëjtë. 

 
         a) Në vend të parë kemi shembuj të një tërheqje  dyfishe ose trefishe. Në 
shumë gjuhë në të cilat elementi i zakonshëm negativ është i parëndësishëm në  
tërësinë fonetike, kjo bëhet e zakonshme për ta tërhequr atë jo vetëm tek folja 
por edhe tek ndonjë fjalë tjetër që e pranon atë lehtësisht si për të mënjanuar 
mosvënien re të saj , kjo në të vërtetë nuk është jo logjike por pak e 
panevojshme  krahasuar me një përsëritje për theksim në fjalinë pohore. Folësi 
hedh një ngjyrim të lehtë mohues në të gjithë fjalinë në vend që ta kufizojë atë 
në një vend të vetëm. Në anglisht dhe gjermanisht kjo përsëritje bëhet më e 
rrallë pas futjes thellësisht të elementeve tepër mohues si not në anglisht dhe 
nicht në gjermanisht. Logjika e shkollave dhe influenca e latinishtes kanë 
pjesën e tyre në çuarjen e një kufizimi të kësaj panevojshmërie të veçantë. 
Përsëri sipas O. Jesperseni: “Përsëritja ishte idioma e rregullt në anglishten e 
                                                 
19O. Jesperseni : “The Philosophy of Grammar”, London, 1968, fq  333. 
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vjetër, ndërsa në anglishten e mesjetës ky lloj i veçantë i mohimit të përsëritur 
është krahasimisht më i rrallë. Përdorimi gjithnjë e më i rrallë ndoshta erdhi si 
rezultat se mohimi i zakonshëm në atë kohë nuk kish një peshë të madhe, ai 
nuk ishte zvogëluar ende drejt formës më pak të spikatur  - n’t.20” 

Nga shekulli i XIX e në vazhdim shembujt me tepri viheshin në gojën e 
folësve vulgarë (nganjëherë pa dyshim me një farë ekzagjerimi, me një 
tendencë qesharake por sidoqoftë krejt natyrale në vetvete). p.sh: - nobody 
never went and hinted no such a thing – said Peggoty. 

 
 b) Një klasë e dytë përfshin atë që mund të thuhet mohim i rinisur 

(resumtive negation), karakteristikë e së cilës është që pas plotësimit të një 
fjalie negative, diçka tjetër në formë negative shtohet duke rezultuar në një 
efekt mohues edhe më të lartë. Në formën e tij të pastër mohimi suplementar 
shtohet jashtë kuadrit të fjalisë së parë, përgjithësisht si një mendim i 
mëpasshëm. p.sh:  

  
- I would not let you touch me, not if I was starving. 
- I did not like to, not after what happened. 
- They will not come with as, not after what their teacher said. 

 
        Por duke qenë se një fjalie nuk mund t’i vihen kufizime në mënyrë 
absolute, mohimi shtesë (suplementar), mund të konsiderohet si një pjesë 
përbërëse e fjalisë e cila në këtë mënyrë shfaqet si mbartëse e dy negativeve. 
Shembujt më të rëndësishëm të kësaj klase  janë ato në të cilat not ndiqet nga 
kombinimet veçuese; neither… nor  ose një shtesë e kufizuar me not even. 
Psh:  
 

- He cannot sleep neither at night nor at daytime.  
- He can not sleep even after taken an opiate. 

 
Pas nor përsëritësja not përdorej shpesh më parë. p.sh: 
 

- Nor you shall not know till I see you again. (J.G.,The F.Saga, 515). 
- Nor we shall not be tending towards that point. (J.G.,The F.Saga, 519). 
- I hadn’t even heard his step. (G.G., The Quiet A, 184). 
- You weren’t even doing that.  (G.G., The Quiet A,. 163). 

 

                                                 
20 O. Jespersen: “The Philosophy of Grammar”, London, 1968, fq  333. 
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         Kemi shembuj që përdoreshin shpesh më parë të neither  që bashkangjitet 
lirshëm në fund të fjalisë. p.sh: 
 

- They would not eat themselves and would not let others eat neither. 
- I hope things are not so very bad with you neither. 

 
Një rast me interes të vaçantë është ai me fjalën “hardly” në kombinim me 
fjalën mohuese paraprirëse e cila duket së është shumë absolute, dhe kështu ajo 
zbutet si të thuash nga shtimi i saj. Hardly dhe scarcely përdoren gjithashtu pas 
fjalës without dhe negativeve të tjera indirekte. p.sh:  
 

- And nobody hardly took notice of him. 
- Nothing hardly is welcome by childish fiction. 

Fjalët scare ose scarcely përdoren pas elementit negativ. p.sh: 
    -    The servant took them not, nor would scarce look upon them.   

- There is not yeard of it scarcely, that hasn’t been made by human hands. 
 

c) E lidhur ngushtë me mohimin e rinisur (resumtive negative) është dhe 
ajo që mund të quhet me termin paratactic negation, pra një negative e 
vendosur në një fjali të varur (clause) nga një folje me kuptim mohues si deny, 
forbid, hinder, doubt. Fjalia e varur  (clause) trajtohet deri diku si një fjali e 
pavarur dhe kuptimi mohor shprehet sikur të mos ketë patur fjali kryesore për 
këtë  lloj të vaçantë. Është tashmë e ditur se si kjo çoi në zhvillimin e një 
rregulli fiks në disa gjuhë. Pa dyshim kjo është e rallë në gjuhën angleze, edhe 
pse gjendet në shkrimtarë të njohur, përgjithësisht konsiderohet e gabuar nga 
gramaticienët. p.sh:  

 
- It never occured to me to doubt that your work . . . would not advance 

our common object in the highest degree. 
- We have forbidden ... that they do not show natural work. 

 
       Këtu ka disa shembuj pjesërisht heterogjenë të një konfuzioni në fjalitë 
negative (mohuese). Disa shembuj me një karakter të njëjtë, pak prej tyre duket 
se janë të rregullta në llojin e tyre dhe nuk kanë shumë  variacion. p.sh: 
 

- He can have nothing to say to me that anybody needs not to hear. (That 
anybody may not hear). 
 

        Nganjëherë dikush e fillon fjalinë e tij me një synim për të vazhduar me 
një formë positive dhe pastaj papritur ai ndryshon formën e të shprehurit. p.sh: 
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- People, nobody can do as they like in this world. 
- Dear citizens, nothing can be done out of law. 

 
Konfuzioni është deri diku i ngjashëm me atë që gjendet  kur një 

numërim sendesh që dëshirohen mbaron me nothing. Psh: no pen, no paper, 
no ink, no nothing – e cila nënkupton një mohim të gjithçkaje: 

 
- Is there a level crossing there abouts? 
- No sir, no crossing, no road, no path, no nothing – said the porter. 

 
       Pohimet se gjoja mospërdorimi i mohimit të dyfishtë gjendet në “qendrat e 
qytetëruara” apo tregon “shkollim gramatikor” janë pa baza të vërteta 
shkencore. Gjuhët sllave dikur kishin mohim të njëfishtë më vonë lindi mohimi 
i dyfishtë që përdoret dhe sot e kësaj dite, mirëpo “shkollimi gramatikor” në 
këta popuj ndërkohë ka ecur përpara dhe jo e kundërta. Prandaj duhet theksuar 
se çështja e mohimit të dyfishtë apo të njëfishtë është një tipar i brendshëm i 
një gjuhe, shkaktuar nga faktorë të brendshëm, është diçka e vaçantë dhe 
specifike e saj21.  
 

Mohimin e dyfishtë në gjuhën shqipe e gjejmë që në librin e parë 
“Meshari” i Buzukut ( viti 1555).  

- Asgja nukë i gjindetë  endë shtëpi. 
- E askush mos të  qëndrojë përpara juve.  

 
Ai del në të gjitha shkrimet e mëvonshme dhe sot vepron intensivisht. 

Në ndërtimet me mohim të dyfishtë në shqip si elemente të dyta mohuese mund 
të dalin: përemrat e pacaktuar mohues, që nënkuptojnë patjetër mohimin e 
veprimit të shprehur nga folja- kallëzues dhe që tregojnë mungesën absolute të 
çdo gjymtyre të dytë mohuese.  

 
        1. Përemra të  pacaktuar  janë: askush, kurrkush, askurrkush, asnjeri, 
asnjëra, asnjëri, asnjë, asndonjë, asgjë, kurrgjë, askurrëgjë, asgjësend, 
asgjëkafshë, hiçgjë, hiçgjëkafshë apo kurrfarë. Këta përemra dalin në çdo 
funksion sintaksor; kryefjalë, kundrinë, përcaktorë, rrethanorë duke u theksuar 
mungesa e veprimit ose e mbartësit të veprimit apo gjendjes. 

Në skemën P + m +F ose m +F +P (P – përemri mohues, m – pjesëza 
mohuese, F – folja) mohohet absolutisht  sinjalizimi i çdo P.(përemri) p.sh:  
                                                 
21 Xh. Gosturani: “Studime Filologjike” II, 1976, fq 48. 
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- Ai ndjeu sikur po e përkëdhelnin, lavdëronin, e gëzonin ndonëse asnjë 

dorë ledhatare nuk e prekte dhe asnjë fjalë lavdërimi nuk i thoshte 
njeri.( J. G., Saga I, 92). 

- Nuk kisha asndonjë ide se sa të rëndësishëm mund të ishin vendi dhe 
koha.   (G.G., Amerikani , 173 ). 

- Askush nuk e donte atë, Xhejmsin. (J. G., Saga I, 87). 
- Askush s’e ka të shijuarit e Forsaitit në Londër. (J. G., Saga I, 29). 
- Asnjë nga ata nuk kishte hapur ende gojën të thoshte një fjalë. ( J. G., 

Saga I,  78). 
- Askurkush nuk e merr  vesh një tjetër qënie njerëzore:Ajo çka mund të 

thoja ishte se ajo qe aq e friksuar...  (G.G., Amerikani ,134). 
- Unë për veten time nuk kam bërë kurrgjë tjetër. ( J. G., Saga I,  22). 
- Somsi nuk kishte asnjë hile kur mendoi kështu. (J. G., Saga I, 35). 
- Në zënë e tij nuk ndihej kurrëfare inati. ( J. G., Saga I,  254). 
- Asgjë nuk kishte ndryshuar nga vizita ime e fundit.( G.G., 

Amerikani,.170). 
- Fong-thashë, gjë që do të thoshte Feniks, por asgjë sot nuk është 

legjendë dhe asgjë nuk lind nga hiri i vet.( G.G., Amerikani, 7). 
 

2. Ndajfoljet mohuese: kurrë, askurrë, kurrkund, askund, asgjëkundi, 
kurrësesi, në asnjë mënyrë, aspak, fare, hiç, asfare, hiçfarë, asnjëherë, 
kurrënjeherë.  
Në skemën N + m +F ose m + F +N (N – ndajfolje mohuese) përjashtohet çdo 
rrethanë kohore , vendore,  mënyrore në zhvillimin e një veprimi ose ngjarjeje 
p.sh:  
 

- Ai nuk kishte aspak ndërmend t’i jepte asaj një prikë të madhe. ( J. G,. 
Saga I,  28). 

- Qeni Baltazar vështronte me ata sy që nuk picërroheshin asnjëherë.( J. 
G., Saga I,  100). 

- S’kishte gjëkundi gjurmë të Pilit në udhën e gjatë. (G.G. Amerikani,  7). 
- Unë s’kam të drejtë të rri asgjëkundi. ( J. G., Saga II, 366). 
- Irena nuk do të dëshironte kurrë të bëhej pengesë për martesen e 

Xhunit.( J. G., Saga I, 68). 
- “E ngas karrocën rrugëve dhe kokë asfare s’çaj” (G.G. Amerikani ,175). 
- As që pyes fare për mendimin e tij – tha plaku Xholion.( J. G., Saga I, 

22). 
- Dhe nuk më vjen hiçfare keq për to. ( J. G., Saga I, 60). 
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Shpesh  herë  për ta bërë mohimin më kategorik  më të fortë mund të 
përsëritet ndajfolja kohore kurrë dhe ç’është më e rëndësishme lakohet  kjo 
pjesë e palakueshme e ndajfoljes. p.sh: 

 
- Paraja s’kish patur kurrën e kurrës vlerën që kishte sot.( J. G., Saga I,  

67) 
- S’më kishte ndodhur kurrën e kurrës të kisha një nevoje më të madhe 

për të mbrojtur veten. (G.G. Amerikani ,36). 
- ...fytyra i mbushej me djersë po kurrë,kurrë nuk e humbte qartësinë e 

mendimeve. (G.G. Amerikani ,123). 
- ...por unë s’e kisha parë kurrë,kurrë të pinte një gllënjkë.(G.G., 

Amerikani, 123). 
  

       Ndajfolja e sasisë “hiç” (me origjinë turke) thekson më tej mohimin nga 
ana e sasisë, kjo mund edhe të përsëritet duke e bërë mohimin edhe më të 
theksuar. 
 

- ... të  gjithë prenë frymën dhe hiç s’hapnin gojën, hiç.( D. A., Komisari, 
78).     

- Kjo s’është hiç e përshtatshme për të. (G.G., Amerikani 44). 
- Askush s’më vuri re hiç kur u afrova.( G.G., Amerikani ,50). 
- Tani gonxhet duhet të kishin çelur në kopshtin e sheshit dhe unë s’çaja 

kokë hiç.( G.G., Amerikani , 23). 
- S’ke hiç dobi të jesh xheloz,kur s’bën dot gjë për këtë.( G.G., Amerikani , 

100).  
 
Nga sa më sipër përdorimi i përemrave dhe ndajfoljeve mohuese 

presupozon mohimin e veprimit të shprehur nga folja kallëzues, e cila del si 
mbajtëse kryesore e kuptimit mohues, ndërsa përemri dhe ndajfolja si gjymtyrë 
të dyta mohuese ndihmojnë për një mohim më të përgjithshëm më të fortë më 
të theksuar. 

Një rast i veçantë i mohimit të përgjithshëm të plotë është dhe ai i fjalisë 
së nënrenditur kohore. Cila është vlera kuptimore dhe sintaksore e mohimit në 
frazat me fjali të nënrenditur kohore? Roli i mohimit, në fjalinë e nënrenditur 
kohore është vënë në dukje nga M.Totoni:si faktor për ndryshimin e kuptimit të 
frazës, dhe si faktor që pa ndryshuar kuptimin e frazës ndikon në ndryshimin e 
llojit të marrëdhënjes. Nga ana tjetër, roli i mohimit lidhet me specifikën e 
bashkëlidhjeve të formave kohore dhe me kuptimin e lidhëzës.22 Shpesh vihet 
                                                 
22 M.Totoni, çështje të përgjithshme të organizimit të frazës me fjali të nënrenditur kohore. Fq.1 
Kumtesë.Sem ndërkomb., Tiranë Gusht-Shtator 1996 
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re se në një tip të caktuar fjalish kohore mohore një lloj i caktuar lidhëzash janë 
faktor për lindjen e kuptimit shkakor duke e zëvendësuar atë kohor. Sipas 
S.Floqit; Kjo dukuri është evidentuar për fjalitë që lidhen me lidhëzat kur, si, 
pasi, posa, derisa, në shqip dhe since në anglisht pa shpjeguar specifikën e 
këtyre lidhëzave dhe të bashkëlidhjeve të formave kohore, si dhe pa shpjeguar 
arsyet e ndryshimit të kuptimit nga kohor në shkakor.23 M.Totoni kuptimin 
shkakor në frazat me lidhëzën pasi e shpjegon kështu:...një situatë e mohuar,që 
s’ekziston,as mund të pasojë,as mund të prijë një situatë reale,prandaj në fraza 
të tilla, ku fjalia e nënrenditur është mohuese nuk mund të shprehen 
marrëdhënje kohore.24 Ky konstatim është i drejtë veçanërisht për lidhëzën 
pasi, e cila, kur pasohet nga një folje-kallëzues në formë mohore, nuk mund të 
ketë vlera kohore po shkakore Ndryshimi i kuptimit të frazës në këtë rast 
mbështetet mbi korrelacionin kohor i mëparshëm-i mëpasshëm, korrelacion i 
cili përcaktohet nga kuptimi i lidhëzës.25 Le të shikojmë shembujt e 
mëposhtëm: 

 
- Four months later she would be lying beside me,laughing with 

surprise,since nothing had been quite what she expected.(G.G., The 
Quiet A, 53). 

- Katër muaj më vonë ,ajo do të qe shtrirë pranë meje duke qeshur me 
habi,pasi asgjë nuk kishte qënë tamam siç e kishte pritur ajo. ( G.G., 
Amerikani ,39). 
 
Pra në frazat kohore me lidhëzat që shprehin paskohësi si; since, pasi (si, 

mbasi), frazat e mësipërme janë shkakore. Duhet thënë këtu se jo të gjitha 
fjalitë e nënrenditura të ndërtuara me këto lidhëza mund të ndryshojë kuptimin 
nga kohor në shkakor. Shprehin kuptim kohor fraza të nënrenditura kur lidhëza 
kohore kur ,when ndiqet nga folje-kallëzues mohor  si tek fjalitë: 

 
- Do të më kujtosh kur të mos më kesh më...(I.K.Ura, 228).  
- You will remember me when you won’t have me any more...  
- There is no good in being jealous when you can’t do anything about it. 

(G.G., The Quiet A, 113).  
- S’ke dobi të jesh xheloz, kur s’bën dot gjë për këtë. ( G.G., Amerikani, 

100). 
 

                                                 
23 S. Floqi, Periudhë me fjali të varur shkakore. III (IV). Fjalitë shkakore me lidhëza kohore, SF, 
Nr.1, 1996,  fq 13-14 
24 Po ai, art cit,fq. 7 
25 Th.Dhima, Fraza me fjali të nënrenditur kohore, Tirane 2002, fq. 56 
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Në mjaft raste të tjera frazat me këtë lidhëz e me foljen-kallëzues të 
mohuar të fjalisë së nënrenditur, marrin kuptim shkakor ose kushtor. Bashkë 
me mohimin ndikojnë dhe faktorë të tjerë në ndryshimin e kuptimit. Le të 
shikojmë fjalitë : 

 
- Genarally I go to school by bus, when it doesn’t rain I walk. 
- Zakonisht shkoj në shkollë me autobus,kur nuk bie shi shkoj më këmbë. 
- Irene remained silent when she didn’t know what to say.(J.G.,The 

F.Saga,192). 
- Kur nuk kishte ç’të thoshte Irena ndenji pa folur.(J.G.,Saga,260). 

 
Pra tek fjalitë e mësipërme më shumë se kuptim kohor shprehet kuptim 

kushtor, siç ndodh në anglisht me zero conditional, apo në fjalitë e dyta ku 
heshtja e saj erdhi më shumë si shkak i asaj që ajo nuk dinte apo kishte ç’të 
thoshte, se sa një kuptim kohor. 

Mohimi i fjalisë së nënrenditur me lidhëzat e tjera kohore si; derisa, 
gjersa në shqip dhe  as long as  në anglisht, që shënojne pikëpërfundimin e 
veprimit a gjendjes së fjalisë kryesore në mjaft raste sjell ndryshimin e kuptimit 
të frazës nga kohore në shkakore. Sigurisht si dhe në rastet me lidhëzat e 
mësipërme edhe këtu duhet theksuar se jo në ç’do rast është mohimi faktor i 
ndryshimit të kuptimit. 

 
- I didn’t want to make her lie as long as no lie was spoken openly. (G.G., 

The Quiet A, 151).  
- S’doja ta beja të më gënjente gjersa gënjeshtra nuk thuhej hapur.(G.G., 

Amerikani, 140). 
 
     Dy janë faktorët që grupi i frazave me mohim ka kuptim shkakor. E para, 
përbërja leksikore e frazave është e tillë që u jep kuptim shkakor atyre, dhe e 
dyta vlera kohore e formave foljore që mohohen. Mohimi i fjalisë së 
nënrenditur me këto lidhëza i kthen në shkakore frazat, kur ato zakonisht 
karakterizohen nga bashkëlidhja e kryer e thjeshtë (e pa kryer) në kryesoren – e 
kryer e thjeshtë (e pa kryer) në të nënrenditurën.  
 

� Mohimi i shumëfishtë  
 

           Ky lloj mohimi është mjaft i përdorshëm në gjuhën shqipe, ndërsa në 
anglisht   duhet thënë se nuk e gjejmë fare. Është një mohim që përsëritet në 
disa gjymtyrë të thënies. Përveç pranisë së domosdoshme të pjesëzave mohuese 
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s, nuk, mos, pa, para foljeve- kallëzues janë edhe elementë të tjerë të mohimit 
si: 
 

1. Ndërtime me dy përemra mohues që shënojnë sende të ndryshme ose 
u referohen sendeve të ndryshme. 

- Askush nuk tha asgjë për këtë.(J.G.,Saga I,  273). 
- Asnjeri nuk tha asnjë fjalë, mbretëroi heshtja. ( G.G., Amerikani ,147). 
- S’kisha asnjë shkak të zemërohesha me askënd. ( G.G., Amerikani ,132). 
- Por unë s’di asgjë, se asnjeri s’më thotë ndonjë gjë. (J.G., Saga I,  273). 

 
   2.  Ndërtime me një përemër mohues dhe një ndajfolje mohuese. 

- S’kishte asnjë shenjë asgjëkundi. (T. L., Toke, 168). 
- Asnjëra nuk nxorri asnjë pikë lot.( I.K., Qyteti, 113). 
- Kjo vjen sepse askush nuk mund të  gjejë asgjëkundi projektin e saj. 

(I.Kadare., 94.  
- Nuk kam dashur kurrë asnjë rrëfim. (G.G., Amerikani ,166). 

 
            3.   Ndërtime me pjesëzën as dhe një përemer ose ndajfolje mohuese. 

- As për motmotin e ri nuk i urova  askujt asgjë.( Migjeni, Novela, 54).  
- Asgjë, as edhe vdekja nuk ngjan aq e rëndësishme.( G.G., Amerikani,14). 
- As edhe një nga ne nuk e përmendi atë, fare kur u zgjuam në mëngjesin 

pas vdekjes së tij.( G.G., Amerikani, 23). 
- Francezët po derdhin gjakun e tyre për Amerikën dhe amerikanët nuk 

dërgojnë as edhe një helikopter të përdorur.( G.G., Amerikani,66). 
- Hipokrizia jonë s’na sillte asnjë përfitim,bile as edhe një aleat të 

besueshëm,ndërsa e tyrja u kishte siguruar armë,para... (G.G., Amerikani, 
83). 

 
      4.Ndërtime me përemër ose ndajfolje mohuese dhe pjesëza përforcuese dot.  
 

- Askush nuk e mashtron dot atë, ajo lexon anglisht. (G.G., Amerikani,132). 
- Asnjë djalë 20 vjeçar nuk ma kalon dot.( S. Spasse.,  Afërdita,. 8). 
- S’presim dot asnjë çikë më shumë. (G.G., Amerikani,49). 
- Askush nuk i ka gjetur dot ata ende.( G.G., Amerikani, 50). 
- Nuk besoj dot asnjë nga këto fjalë që më the. (J.G., Saga II,  172). 
- S’mund të të jap dot asnjë premtim të tillë. (J.G., Saga II,  142). 
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� Mohimi i përforcuar  
 

           Ashtu si mohimi i shumëfishtë edhe ky lloj mohimi është karakteristikë 
e gjuhës shqipe.Vetë emërtimi i përforcuar flet për një mohim të përforcuar si 
rrjedhojë e përdorimit  të disa mjeteve mohuese njëherazi krahas foljes-
kallëzues që është në formën mohore. 

Në këtë lloj mohimi dallojmë këto raste:  
1. Kemi ndërtime mohuese përforcuese me pjesëzën mohuese 

përforcuese as, që luan rolin edhe të një lidhëse bashkërenditëse për bashkimin 
e gjymtyrëve homogjene të fjalisë mohuese. Kjo pjesëz forcon karakterin 
mohues të gjymtyrëve të ndryshme të fjalisë duke kryer funksion mohues – 
përforcues – numërues.  

Pjesëza as nuk ka një pozicion të ngulitur në fjali;  ajo mund të qëndrojë 
para çdo gjymtyre të fjalisë, madje edhe para foljes- kallëzues të mohuar  me 
pjesëza të tjera. Atë e gjejmë edhe para kryefjalës, kundrinorit, rrethanorëve 
homogjene, përcaktorëve, kallëzuesve emërorë etj.  

Pjesëza as luan edhe rolin e lidhëzes, funksioni i saj në këto raste është 
mohues- numërues, ka karakter  të enumeracionit mohues të sendeve, të 
fenomeneve ose edhe të frymorëve, duke treguar rrjedhimisht edhe mungesën e 
tyre të plotë. Folja- kallëzues e këtij ndërtimi është  detyrimisht  në formën 
mohore.  

 
- Atij nuk ia ka qejfi as mua,as familjen time. ( G.G., Amerikani, 70). 
- as bilardot, as shëtitjet, as shoqëria e gëzueshme, as meloditë e bukura 

të këngëve nuk i bënin  përshtypje.( A. K., Shkendijat, 28). 
- Nuk dukej as blerimi, as toka, as gurët. (I.K., Kështjella, 14). 
- Por kjo nuk ishte as e thjeshtë, as e kollajshme, as e mundur. ( F. Gj., 

Brezat, 138). 
-  As ty, as Hodos, as Xhodos, as Mak Mokrës nuk i punon truri.( D. A., 

Komisari, 221). 
- Në krye të shkallëve përpoqa kokën,sepse frika as numëron hapat,as 

nuk dëgjon e as nuk sheh. ( G.G., Amerikani, 90). 
- As nuk pinte, as nuk hante mish, as nuk vriste.Unë e pata zili mirësinë 

e tij të mendjes.( G.G., Amerikani, 173). 
 

          Shpesh  pjesëza as qëndron para kryefjalës apo ndonjë gjymtyrë tjetër të 
dytë kundrinor apo rrethanor,  në këtë rast ajo tregon mungesën e objektit të 
shprehur duke nënkuptuar atë që të tjerat mungojnë pa diskutim.  
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- Asgjë nuk shihej.Nuk mund të dalloja as rrugën dhe kur u ktheva e 
pashë në dhomë... (G.G., Amerikani ,105). 

- As librat nuk i pëlqenin më.( A. K., Shkëndijat, 28). 
- Nuk pati skena,as lot,vetëm të menduar,i menduar i gjatë i dikujt,që do 

t’i duhej të ndryshonte...(G.G., Amerikani ,105). 
- Të duken njerëzit miza e s’u flet as me gojë.( A. Kristo., Shkëndijat, 40). 

 
    Në mohimin e përforcuar pjesëza as mund të qëndrojë edhe para 

pjesëzave mohuese nuk, s, mos, domethënë para foljes-kallëzues të mohuar me 
këto pjesëza. Në të tilla raste shtohet më tepër ekspresiviteti mohues  i veprimit 
të shprehur nga folja-kallëzues duke evidentuar më tepër karakterin mohues të 
tij. p.sh. 

 
- Ajo nuk ngriti sytë dhe as nuk foli; drita e zjarrit lodronte në fytyrën e 

saj si të ngrirë. (J.G.,The F.Saga I, 409). 
-   Arseni s’lëvizi, as nuk bërtiti. (A. K., Shkëndijat, 355). 
-  Ai pinte kafenë e nuk donte t’ia dinte për filxhanin dhe as nuk i shifte dot 

me sy fallxheshat. (M. K., I fundit, 200).  
 

         Paraqiten më të ndërlikuara  ato raste  kur pjesëza as nuk qëndron  para 
pjesëzave nuk, s, mos të kallëzuesit të fjalisë kryesore por qëndron para foljes-
kallëzues të një fjalie të varur. Në këtë rast duket se pjesëza as nuk mohon 
foljen-kallëzues së fjalisë së varur por ka më tepër nuancë shtuese, a plotësuese 
të mohimit të veprimit, a gjendjes së shprehur nga folja-kallëzues e fjalisë 
kryesore.p.sh.  
   

- Nuk i linte as të ecnin, as të  bisedonin.( A. K., Shkëndijat, 430). 
- Nuk qe në gjendje as të qëndronte në këmbë. (S. G., Plaku, 265).  

 
Mendohet se pjesëza as mund të ketë qënë para pjesëzave mohuese 

s,nuk,mos,sepse kuptimet janë pothuajse identike,me një nuancë të lehtë 
ndryshimi (as nuk i linte të ecnin apo të bisedonin; As nuk qe në gjendje të 
qëndronte). Me kalimin e pjesëzës as para foljes-kallëzues së fjalisë së varur 
fiton më shumë përforcin kjo e fundit.  

Në shqip shprehim mohim të përforcuar edhe ndërtime me pjesëzën as 
të ndjekur nga që + një kallëzues mohor duke theksuar,përforcuar mungesën e 
kryerjes së veprimit. 

 
- As që nuk mund ta merrja me mend se mund t’i ndodhte kjo atij. (G.G., 

Amerikani ,105). 
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- As që nuk u kish vajtur ndonjëherë në mend se njeriu mund të mbaronte 
kështu.(J.G.,Saga F.I 142). 

- ... në secilën pre tyre më porositni  një hollësi që  mua as që nuk më ka 
vajtur në mendje ta kem parasysh. (J.G.,Saga F.I  202). 

 
Kur folëm për pjesëzat mohuese midis të tjerash përfshimë dhe pjesëzën 

mohuese pa e cila si dhe të tjerat përdoret  jo rrallë në gjuhën shqipe. Ajo 
shërben jo vetëm për të shprehur mohim të përgjithshëm të thjeshtë, por edhe 
mohim të përgjithshem të përbërë, kur në fjali përveç foljes-kallëzues mohues 
kemi edhe një element të dytë mohues. Në këtë rast kemi të bëjmë me mohim 
të përforcuar. 

 
- ...nuk besonin që Eni  t’i kishte lënë në këtë mënyre pa u thënë asnjë 

fjalë dhe pa luftuar fare. (J.G.,Saga F.I  142). 
- Somsi u hoq pak mënjanë dhe Irena pa thënë asnjë fjalë tjetër,u fut në 

dhomën e gjumit. (J.G.,Saga F.I  121). 
- Askush nuk vazhdon të rrojë pa patur ndonjë besim. (G.G.,Amerikani 

,82). 
 

     2.     Një mjet tjetër që shqipja përdor për të shprehur mohim të përforcuar 
është dhe pjesëza “dot”  e cila e vendosur fill pas foljes-kallëzues përsëri 
mohues tregon pamundësinë e plotë të kryerjes së një veprimi. p.sh:  
 

- Nuk e duroj dot atë çadër.( I. K., Kështjella, 235). 
- Nuk mund të prisje dot, sa të kthehesha? (G.G., Amerikani, 57). 
- Një bregu të tillë nuk i ngjitesh dot. (I. K., Gjenerali, 102). 
- Nuk kthehesh dot, po të mos nisesh tani.-dhe pa dëshirë shtova;-Mund të 

vish me mua po të duash.  ( G.G., Amerikani, 87). 
- Mirë pra - çti them më - që ju s’rroni dot pa të?( G.G., Amerikani, 75). 
- Kam një punë në Maxhestik,- thashë – dhe nuk e mbaroj dot para 

nëntës.(G.G., Amerik,75).  
 
    3. Në gjuhën shqipe kemi ndërtime mohuese ku  folja kallëzues në trajtën 
mohuese përsëritet. Edhe këto raste përsëri njihen si mohim i përgjithshëm i 
përbërë, i përforcuar.   
 

- S’i vinte që s’i vinte për të qeshur.( Q. B., Kur qesh,  228). 
- Ajo s’dëgjonte që s’dëgjonte.( J. X., Juga e bardhe, 418). 
- Pas gjithë asaj që ndodhi ajo s’pushonte që s’pushonte së qari. 

(J.G.,Saga I,408 ). 
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� Mohimi intensiv 

          
       Mjetet e shprehjes së mohimit intensiv janë pjesëzat mohuese para 

foljes kallëzues së bashku me përemrat dhe ndajfoljet  mohuese si dhe pjesëza 
përforcuese as. Pra në dukje ky lloj mohimi është i ngjashëm me llojet e 
sipërpërmendura, por e quajmë intensiv sepse bashkë me elementët  mohues që 
përmendëm përdoren edhe disa njësi të vogla fare që kanë kuptimin e diçkaje të 
vogël krejt të parëndësishme. 

Mohimin intensiv mund ta gjejmë edhe në anglisht,  por natyrisht jo me 
kaq shumë mjete mohuese të përdorura njëherazi. Në anglisht duhet thënë se 
megjithë mohimin intensiv të shprehur, folja-kallëzues mund të jetë kryesisht 
në formën pohore si rezultat i pjesëzës mohuese të pozicionuar para intensivit, 
por ka edhe raste ku pjesëza mohuese është pjesë e foljes-kallëzues dhe për 
rrjedhojë ajo është në formën mohore dhe është pikërisht  prania e intensivit që 
e  bën gjithë thënjen një mohim intensiv. 

1.  Si mjete intensive përdoren disa emra konkrete që shënojnë pjesë fare 
të vogla të trupit, të veshjes, njësi matjeje të kohës, hapësirës, etj.të cilat folësi i 
përdor për të shprehur mungesën e plotë të një diçkaje: 

 
a. Kemi ndërtime me përemër mohues + intensivi i mohimit në shqip 

dhe pjesëza not + intensivi i mohimit në anglisht. 
 

- . . . and she left him stranded in his great house with a  parcel of servants 
and not a soul to speak from morning till night.( J.G., The F. Saga, 67). 

- There is not a single word for it. (G.G., The Quiet A, 72). 
- S’ka asnjë fjalë tjetër për këtë.   (G.G.,Amerikani, 58). 
- As far as he could see not a single piece of furniture was worth a five pound 

note. (J.G., The F. Saga, 68). 
- S’ka  më asnjë fije që të na bashkojë.( T. Laço., Toka, 238). 
- Ganiu nuk derdhi asnjë  pikë lot.( S. Godo., Plaku, 133). 
- S’vlente asnjë dysh! (J.G.,Saga I, 168). 

 
         b. Kemi ndërtime me pjesëzën  mohuese as + intensivin në shqip dhe not 
even + intensivin e mohimit në anglisht. Karakteristikë është se në shumë raste 
intensivët e  përdorur  në këto ndërtime burojnë  nga situata ose ambjente 
konkrete në të cilat zhvillohet biseda. 
 

- She said not even a word. (J.G., The F. Saga, 603). 
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- I thought of nothing, not even of the trapdoor above me. (G.G., The Quiet 
A,103). 

- Unë nuk mendoja për asgjë, bile as për derën e kurthit mbi mua. 
(G.G.,Amerikani,  90). 

-  Ali Pasha nuk çonte humbur as tymin e duhanit. (S. Godo., Ali Pasha, 
34)2. 

- Nothing, not even death seems so important. (G.G., The Quiet A, 30). 
- Asgjë as edhe vdekja, nuk ngjan aq e rëndësishme. (G.G.,Amerikani,14). 
- You don’t even know his name. (G.G., The Quiet A,49). 
- Ju s’ia dini bile as emrin. ( G.G.,Amerikani,35). 

 
        2.Si mjete të tjera intensive të përdorura janë dhe ato që kanë të bëjnë me 
pjesët e trupit. Këto përdoren për të shtuar shkallën e intensitetit të një 
mohimi.p.sh: 

 
- This walk towards them was the most corageous act of old Jolyon’s life; 

but not a muscle of his face moved. ( J.G., The F. Saga, 68). 
- He didn’t lift a finger. (J.G., The F. Saga,  546). 
- Irene didn’t stir an eyelid. ( J.G., The F. Saga, 490). 
- Nuk do të kishte burrë nëne që do t’i prekte as fijen e flokut. ( A. K., 

Shkëndijat, 37). 
- Këto dyqane as me gishtin e dorës nuk mund të preken. (B. L, Ditari, 105). 

 
         3.  Për të shprehur një mohim intensiv përdoren  gjithashtu disa shprehje 
të cilat kanë të bëjnë me botën e brendshme të një personi si dhimbje, fatkeqësi, 
dyshim, hezitim, vullnet apo optimizëm etj. dhe pjesëzën as ose përemra 
mohues. Këtu ne dallojmë dy raste:  
 

a) Rasti kur kuptimin e intensivit e jep përjashtimi i një proçesi qoftë në 
masën më të reduktuar i shprehur nga mbiemri “i vogël” në shqip dhe “little” 
në anglisht në shkallën sipërore, siç shihet kjo gjendet në të dyja gjuhët. 

 
- She had been giving him a rub, he had not the least doubt. (J.G., The F. 

Saga, 108). 
- Ajo do ta kishte qortuar si duhej, për këtë ai s’kish as më të voglin 

dyshim.( J. G., Saga II, 129). 
- Herën e tretë ai kshte parë një fytyrë dhe një shtat më të bukur, një fytyrë 

ku nuk kish mbetur as gjurma më e vogël e shpresës së plotë. ( J. G., Saga 
II,  69). 
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- At least, they won’t hate us like they hate the French.(G.G,.The Quiet A,  
185). 

- Më së paku ata nuk do të na urrejnë ne siç urrejnë francezët. 
(G.G.,Amerikani,  174). 

 
b).    Rasti kur kuptimin e intensivit e jep përjashtimi i një proçesi qoftë 

edhe në një masë të vogël i shoqëruar me pjesëzën as(shpesh e ndjekur nga që) 
në shqip dhe me një kallëzues mohor në anglisht ku duket qartë mungesa e 
perceptimit, dëshirës apo marrjes në konsideratë të një fakti. 

 
- As që mund ta merrja me mend se mund . . . (G.G.,Amerikani,  28). 
- I can’t get over a thing like that.  (G.G,.The Quiet A,  43).  
- Somsin as që duhet ta shtie në hesap. ( J. G., Saga I,  72). 
- Soames didn’t count.  (J.G., The F. Saga, 44). 
- As që më duhet ngjyra e lumit. (G.G.,Amerikani,  65). 
- I don’t care what the colour of the river is. (G.G,.The Quiet A,  78). 

 
        4. Për të shprehur mohim intensiv shpesh  si intensivë të mohimit mund të 
dalin edhe emra të tjerë të cilët shprehin shkallën e të kuptuarit, besuarit apo 
mënyrën e kryerjes së një veprimi. Në  këto raste përdorim emrin “fjalë” si në 
anglisht edhe në shqip 
        a. Përdoret përemri mohues asnjë + intensivin e mohimit në shqip dhe 
without a, not a + intensivin e mohimit të sipërpërmendur në anglisht : 

 
- Dhe pa thënë asnjë fjalë doli nga dhoma dhe vajti prapë në kopësht.( J. 

G., Saga I,  127).  
- Without a word  he left the room and went back to the lawn.( J.G., The F. 

Saga, 71). 
- Pastaj plaku Xholion u ngrit që të ikte dhe nuk u tha asnjë fjalë a do të 

vinte përsëri.( J. G., Saga I, 104).  
- Then old Jolyon rose to go and not  a word was said about his coming 

again. (J.G.,The F. Saga, 72). 
-  Nuk besoj asnjë fjalë prej kësaj. ( J. G., Saga I,  179).  
- I don’t believe a word of it. ( J.G., The F. Saga, 138). 

  
b. Përdoret gjithashtu me kuptimin pak ose aspak çdo emër i 

përgjithshëm i paraprirë nga  as + numëror + intensivin e mohimit në shqip dhe 
kallëzues negativ + numëror + intensivin e mohimit në anglisht. Përsa i takon 
foljes- kallëzues ajo është në formën mohore në të dyja gjuhët. 
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- She doesn’t care two-pence about it and you will find out.( J.G.,The F. 
Saga, 57). 

- He had not varied two puounds in twenty years. ( J.G., The F. Saga, 
383). 

- Pesha e tij nuk kish ndryshuar as nje kile brenda njëzetë vjetëve. (J. G., 
Saga II,  121). 

- I can’t get ten shillin’s for them. ( J.G., The F. Saga, 47). 
- Nuk i marrin as për dhjetë shilinga. ( J. G., Saga I,  76).   
- Në fillim ata nuk mund të lidhnin as dy fjalë. ( A. K., Shkëndijat, 199). 
- Sa për veten time unë s’jepja as dyqind stërlina  për të. ( J. G., Saga I,  

62). 
- America will not even send one second-hand helicopter. (G.G., The 

Quiet A,79). 
- Amerikanët nuk dërgojnë as edhe një helikopter të përdorur.( G.G., 

Amerikani,66). 
- As far as he could see,not a single piece of furniture was worth a five-

pound note. ( J.G., The F. Saga, 85). 
- They don’t care two hoots. ( J.G., The F. Saga, 684). 
- Me ç’shikonte qiraja nuk duhej të kapërcente shifrën e as njëqind 

stërinave në vit. ( J. G., Saga I,  124). 
 

       5. Një mënyre tjetër për të shprehur mohim intensiv është dhe përdorimi i  
njësive  të tilla si: gisht, hap, kokër, metër, thërrime , majë gjilpëre,etj., me 
përemër mohues në shqip dhe : not a fig, not a scrap, not a pin, not a damn,  
not an ounce etj., në anglisht, duke treguar mungesën e plotë të madhësisë, 
peshës, largësisë, vlerës në mes sendeve apo opinioneve.  
 

- I don’t care a damn about his guts. ( G.G., The Quiet A,158). 
- I don’t,- said Old Jolyon- care a fig for his opinion.( J.G., The F. Saga, 

16). 
- Do you know any drill Val? Not a scrap.  (J.G., The F. Saga, 457). 
- He did not care a pin about his master. (J.G., The F. Saga, 73). 
- Greket nuk përparuan asnjë hap më tutje.( S. G., Plaku, 112).  
- . . . nuk do ta ndihmonte asnjë pëllëmbë më tutje.( S. G., Plaku, 229). 
- Now the bulbs would be out in the garden, and I didn’t care a damn. 

(G.G., The Quiet A, 38).  
- They have no method but no vice about him, not an ounce of vice.( J.G., 

The F. Saga, 75). 
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        6. Në mjaft raste shërbejnë për të intensifikuar mohimin shprehje që kanë 
në përbërje të tyre njësi matëse të kohës si: sekonda, minuta, ora, dita, muaji, 
viti që me përemra mohues ose pjesëza mohuese para në shqip dhe me një 
kallëzues gjithnjë mohues në anglisht, përjashtojnë çdo fragment a çastin më të 
vogël të kohës për mundësinë e kryerjes së veprimit të shprehur nga folja-
kallëzues.  
 

- One cannot sleep a second after the mortars start. (G.G., The Quiet A, 
68). 

- Nuk mund të fleshë asnjë sekondë kur nisin mortajat.(G.G.,Amerikani, 
54). 

- Nobody can go on living a single day without some belief.(G.G., The Q 
A,105).        

- Askush nuk vazhdon të rrojë një ditë të vetme pa ndonjë besim. 
(G.G.,Amerikani, 92).  

- I wouldn’t live even another day in London. (J.G., The F. Saga, 40). 
- Nuk do të rrija as edhe një ditë më shumë në Londër.( J. G., Saga I, 57). 
- Not a minute  has passed when he entered. ( J.G., The F. Saga, 111). 
- Nuk kish kaluar as një minutë  kur ai hyri.( J. G,. Saga I,  179). 

 
         7. Për të intensifikuar mohimin gjithashtu përdorim emrin: para, grosh, 
qindarkë, dyshkë në shqip, si dhe penny, farthing, në anglisht. Duke përdorur 
mjetet e sipërpërmendura si intensivë  të mohimit, duam të përforcojme 
pavlefshmërinë e kryerjes së një veprimi të shprehur nga kallëzuesi. 
 

- Can’t be done for a penny less, replied Bossiny coldly.( J.G.,The F. 
Saga, 80). 

- Nuk mund të kushtojë as edhe një qindarkë më pak, u përgjigj Bosini.( 
J. G., Saga I, 115). 

- For hundred pounds of English money not a farthing less.( J.G,. The F. 
Saga, 43). 

- Katërqind stërlina po të them në monedhë të vërtetë angleze, asnjë 
qindarkë më pak.( J. G., Saga I, 85).   

- S’vlen asnjë dyshkë ta shihje Bobin e vogël, pa të habiteshe! (J. G., 
Saga I, 144). 

- Po ajo ishte një vjetërsirë që nuk bënte as dy para. (J.G., Saga I, 176). 
 

    8.  Si në shqip ashtu edhe në anglisht për të rritur shkallën e intensivitetit 
të mohimit përdorim disa intensivë të tjerë të mohimit të cilët shënojnë një 
pjesë nga e tëra me kuptimin e një sasie të pakët. 
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-  And we would not have room for a tenth of them. (G.G., The Quiet 

A,62). 
- Po ne nuk do të kishim vend as për një të dhjetën e tyre.( G.G., 

Amerikan,48). 
- The first time he came again, they had not been together a quarter of an 

hour,  when Mrs Small arived. ( J.G.,The F. Saga, 75). 
- Herën e parë që erdhi prapë, s’kishte kaluar as nje çerek orë që ishin 

bashkë kur ja behu misis Smolli. ( J. G., Saga I, 109). 
- He hasn’t done yet even half of the work. ( J.G., The F. Saga, 176). 
- Ai nuk kishte bërë akoma as gjysmën e punës. ( J. G., Saga I,  201). 
- As një e katërta e tyre nuk mund të përdorej për qëllimin e caktuar.( S. 

G., Ali, 94).  
 

_____________________ 
 
Konkluzion 
 

Si në anglisht ashtu edhe në shqip pjesëzat mohuese përgjithësisht 
qëndrojnë para foljes kallzues, (dallon folja “to be”) dhe kjo sjell mohim të 
plotë të përgjithshëm. Kur mohimi bie mbi gjymtyrë të tjera, si kryefjalë, 
kundrinë, përcaktorë apo rrethanorë kemi mohim të nocioneve që ato shprehin, 
pra ai është mohim i pjesshëm, i individualizuar ose siç quhet në anglisht 
“special negation”. Pamvarësisht specifikave të shqyrtuara gjerësisht në 
kapitull duhet thënë se si në anglisht ashtu edhe në shqip kemi mohim të 
përgjithshëm të thjeshtë. Gjithsesi për këtë lloj mohimi duhet të evidentojmë 
për specifikën e vet rastin e fjalive dëshirore në gjuhën angleze, ku ndryshe nga 
shqipja ,që në përbërje të fjalisë ka gjithmonë pjesëzën mohuese (nuk, s), në 
anglisht fjalia rezulton me kuptim mohues edhe pse ka formë pohuese në sajë të 
strukturës if only + verb in the past. 

 Mohimi i përgjithshëm i përbërë është karaktersistikë e shqipes dhe jo e 
aglishtes moderne (pamvarësisht citimeve të O.Jespersen, W Havers) kjo për 
arsye se anglishtja është gjuhë mononegative dhe shqipja një gjuhë 
polinegative. 

I njëjti argument mund të përdoret edhe për mohimin e shumëfishtë dhe 
atë të përforcuar. 

Së fundi mohimin intensiv e gjejmë si në anglisht ashtu edhe në shqip, por 
duhet thënë se si  në shqip ashtu dhe anglisht krahas intensivit të mohimit i cili 
përdor emra konkretë që shënojnë pjesë fare të vogla, folja kallëzues mund të 
jetë edhe në formën pohore edhe  në formën mohore në të dyja gjuhët. 
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KAPITULLI V 
 

LLOJET E NDRYSHME  TË MOHIMIT TË  PJESSHËM TË 
THJESHTE 

 
Kur flasim për mohimin e pjesshëm të thjeshtë duhet të kemi parasysh 

se në fjalinë mohuese të pjesshme nuk mohohet gjithë përmbajtja e fjalisë, nuk 
mohohet lidhja logjike që ekziston midis kryefjalës me kallëzuesin: Mbetet 
përsëri karakteri i saj pohues, vetëm kufizohet në këtë ose atë marrëdhënie, 
duke treguar mungesën e lidhjes logjike të një gjymtyre të fjalisë me gjymtyrë 
të tjera.  

Si mjete të shprehjes së mohimit të pjesshëm janë elementet mohuese 
not dhe without në anglisht dhe pa , jo në shqip. Pjesëzat nuk, s, mos,nuk 
përbëjnë objekt analize në këtë lloj mohimi, sepse siç dihet ato qëndrojnë para 
foljes-kallëzues duke shprehur një nga llojet e mohimit të përgjithshëm të 
analizuar më lart. 

 
I. Në këtë lloj mohimi kemi ndërtime mohuese me parafjalën without në 

anglisht dhe pa në shqip. Dallojmë këto konstrukte: 
a. Ndërtimi parafjalë (without/pa) + emër ose përemër (gjymtyrë e dytë 

e fjalisë si kundrinor, përcaktor, rrethanor) në të dyja gjuhët tregon 
mungesën e sendit, të fenomenit apo frymorit. 

 
- When I refused to allow him to question Phuong without me he gave 

way at once, with a single sigh that. . .( G.G,. The Quiet A, 28). 
- Kur unë refuzova ta lija atë të pyeste Fongun pa mua, ai më hapi udhë 

në çast me një psherëtimë të vetme. . .  ( G.G., Amerikani, 13). 
- Irena looked at him without a reply. ( J.G., The F. Saga, 77).  
- He made a calculation of their values but without a satisfaction he 

usually     derived from this... (J.G., The F. Saga, 46). 
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- Somsi llogariti vlerën e tyre pa kënaqësinë që e pushtonte zakonisht. (J. 
G. Saga I,  66). 

- June bit her lip till the blood came and walked back to her seat without 
any  words. (J.G.,The F. Saga, 77). 

- It was impossible to conceive of life without Ann. J.G., The F. Saga, 
82). 

- Ajo nuk mund ta merte me mend se si mund të jetonte pa Enin.( J.G., 
The F. Saga, 118). 

 
      b.  Ndërtimi me parafjalën without + gerund në anglisht dhe pjesëzën pa + 
pjesore në shqip tregon mungesën e një veprimi a të një gjendjeje.  
 

- He left Bournemouth without giving himself a way. (J.G.,The F. Saga, 
93). 

- Ai iku nga Bornemouthi pa shfaqur dëshirën e tij të fshehtë.( J.G.,SagaI, 
135). 

- Without saying a word therefore to anyone he took a hansom. . .( 
J.G.,The F. Saga, 117). 

- Dhe pa thënë asnjë fjalë asnjë njeriu zuri një karrocë.( J. G,. Saga I, 
169). 

- They drove on without speaking again to Stenhop Gate.(J.G.,The F 
Saga, 28). 

- Pa thënë asnjë fjalë tjetër arritën në Stenhop Gate.( J. G., Saga I, fq  
41). 

- Soames blunt over them for a long time without speaking.( J.G.,The 
F.Saga, 77). 

- Somsi u përkul mbi to për një kohë të gjatë pa folur.  (J. G. Saga I,  
112). 

- I was not going to get up for a policeman-I could see his khaki shorts 
without lifting my head. (G.G., The Quiet A,27). 

- Nuk do të ngrihesha për një polic.Pa ngritur kokën shihja pantallonat e 
tij të shkurtra kaki.( G.G. Amerikani,.11). 

- It coud take such decisions easily without loosing sight of the main 
question-what do they want from me? (G.G. The Quiet A,28) 

- Ajo mund të merrte lehtësisht vendime të tilla pa humbur vëmendjen 
ndaj çështjes kryesore: ç’donin ata prej meje? (G.G., Amerikani, 12). 

 
       Siç shihet nga shembujt e mësipërm konstatojmë se si në rastin a.(prafjalë 
+ emër/përemër) ashtu dhe në rastin b.(parafjalë + gerund (pjesore shqip) ) 
gjuha angleze dhe ajo shqipe përdorin mjete të njëjta për të shprehur mohimin e 
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pjesshëm. Dallon vetëm forma foljore ku siç dihet gerundi i anglishtes nuk 
është i njëjtë me pjesoren e shqipes. 
 
      II.  Kemi përsëri ndërtime mohuese të pjesshme në të dyja gjuhët me 
pjesëzën not në anglisht dhe jo në shqip. Këto pjesëza në këtë lloj mohimi  
qëndrojnë para gjymtyrëve të tjera të fjalisë, duke përjashtuar foljen-kallëzues 
se përdorimi i tyre para foljes- kallëzues ështe një mohim tjetër. Pjesëzat e 
sipërpërmendura janë pa dyshim nga pjesëzat më të përdorurëa në të dyja 
gjuhët, prandaj ato i gjejmë në të gjitha llojet e mohimit gjuhësor. Në mohimin 
e pjesshëm ne i gjejmë ato para kryefjalës, kundrinorit, përcaktorit dhe 
rrethanorit me ose pa kundërvënje. Prandaj në këtë lloj mohimi dallojmë  dy 
tipe:  

1. Mohimi i pjesshëm pa kundërvënie,  
2. Mohimi i pjesshëm me kundërvënie. 

 
1. Mohimi i pjesshëm pa kundërvënie.  

     
Në mohimin e pjesshëm pa kundërvënje mjetet mohuese, pra pjesëzat mund 

të qëndrojnë para kryefjalës, kur si kryefjalë mund të shërbejë një përemër i 
pacaktuar, (indefinite pronoun) që shënon sasi të pacaktuar frymorësh, sendesh, 
fenomenesh duke e mohuar atë pjesërisht.  
 

- Not all the student succeeded in the examination. (Bisedë). 
- Jo të gjithë studentët e kaluan provimin. (Bisedë).  
- Not everybody was present there, half of them were missing. (Bisedë). 
- Jo gjithçka u bë ashtu siç dëshironin. (Bisedë).   
- Not everyone had the chance to express his opinion. (Bisedë). 
- Jo çdo njeri e pati rastin të shprehte opinionin e tij. (Bisedë). 

 
Pjesëzat mohuese mund të qëndrojnë dhe para përcaktorëve cilësorë duke 
mohuar një veti, a tipar të frymorit, sendit apo të fenomenit të shprehur prej tij. 
Në këtë rast nënkuptohet deri diku e kundërta e tij. 
 

- The qualities of both men had contributed to this not inconsiderable 
discrepancy. (J.G.,The F. Saga, 91). 

- Karakteret e dy burrave i kishin dhënë shkas formimit të këtij ndryshimi jo 
të vogël. (J. G., Saga I, 130). 

 
Nga shembujt e mësipërm del se cilësitë e dy burrave kishin kontribuar  

në një mospërputhje jo të pa konsiderueshme, apo jo të vogël. 
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Në qoftë se mbiemri cilësor është në shkallën sipërore atëherë pjesëza 

mohuese e paravendosur  mohon vetëm shkallën e lartë të mbiemrit, ndërsa 
tipari vetë  i shprehur nga mbiemri mbetet.  

 
- Nothing heavy and not too Frencified. ( J.G.,The F. Saga, 64). 
- Darkë e lehtë dhe jo shumë Allafranga.  (J. G., Saga I,  93). 
- It had never occured to him that she was one of those women not too 

common in the Anglo-Saxon race. (J.G.,The F. Saga, 48). 
- Atij nuk i kishte shkuar kurrë ndërmend se ajo qe nga ato gra jo shumë të 

zakonshme në racën Anglo-Saksone. (J. G. Saga I,  64). 
- That Pyle was not very important.( G.G.,The Quiet A, 34). 
- Pili qe jo shumë i rëndësishëm. ( G.G.,Amerikani, 18). 

 
Në mohimin pa kundërvënje pjesëzat mohuese mund të qëndrojnë edhe para 

të gjithë rrethanorëve: të kohës, të mënyrës, të sasisë, të krahasimit, të qëllimit, 
të shkakut, të vendit etj. Duke mohuar respektivisht çdo rrethanë që shpreh 
çdonjëri prej tyre. 

 
- I will be with you at latest not after ten. ( G.G.,The Quiet A, 23). 
- Do të jem me ty jo më vonë se dhjeta. ( G.G.,Amerikani, 7).  
- At times he looked at Irene and not rarely he wondered, if hers was a true 

love.  (J.G., The F. Saga, 262). 
- Herë pas here vështronte Irenën dhe jo rrallë pyeste veten nëse dashuria e 

saj ishte e vërtetë. ( J. G., Saga I, 232). 
- He was there definitely not to discuss this with Soames. (J.G., The F. Saga, 

226). 
- Pa dyshim ai ishte atje jo për të diskutuar këtë me Somsin. ( J. G., Saga I, 

197).  
 
     Një rast i veçantë që e gjejmë në të dyja gjuhët është ai kur pjesëzat 
mohuese qëndrojnë edhe para ndajfoljeve më shumë, më tepër, më pak,(shqip), 
more, less (anglisht), kur këto pjesëza qëndrojnë para ndajfoljeve më shumë, 
më tepër  dhe një numërori, atëhere shprehet një sasi maksimale përtej të cilit 
ky fakt i shprehur del ireal, pra tregohet caku ekstrem i sasisë së diçkaje.  
 

- He had no more idea of money than a cow.( J.G.,The F. Saga, 20). 
- He had no more part or parcel in her than he had in the Puss.( J.G., The 

F. Saga, 30). 
- In a very good place not more than two minutes.( J.G., The F. Saga, 11). 
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- Në një vend shumë të mirë jo më shumë se dy minuta larg.( J. G., Saga I,  
19). 

- Not more than four women have had any importance to me- or me to 
them. (G.G., The Quiet A, 114). 

- Jo më tepër se katër gra kanë patur rëndësi për mua ose unë për to.(G.G., 
Amerikani, 101). 

      Kur pjesëzat mohuese qëndrojnë para ndajfoljes më pak atëhere tregohet 
një sasi minimum poshtë së cilës  nuk e pranojmë faktin  se del ireal, pra 
shënohet caku fundor i sasisë së diçkaje. Ndërtime të tilla gjejmë në të dyja 
gjuhët. Në ndërtimin pjesëz mohuese + ndajfolje + mbiemër dy veprime, dy 
fakte krahasohen me anë të një krahasimi të brendshëm duke vënë në dukje se 
fakti i dytë është po aq i rëndësishëm sa i pari. 
 
   -    Soames’s not less true and whole hearted devotion to the very best article 

that could be optained for the money. . . (J.G., The F. Saga, 91). 
- Somsi i përkulur nga një afsh jo më pak i zjarrtë për të shtirë në dorë 

materialin . . .( J. G., Saga I, 131). 
 

      Pjesëzat mohuese mund të dalin para njësisë sintaksore shumë kohë,shumë 
shpejt, shumë vonë. Këtu mohohet një sasi e pacaktuar si maksimum duke u 
nënkuptuar  një sasi e vogël por gjithnjë e pacaktuar. 
 

- They came not too late in the evening.( J.G., The F. Saga, 173). 
- Ata u kthyen jo shumë vonë në mbrëmje. ( J.G., Saga II, 205) 
- June left not too early that day. (J.G., The F. Saga, 197). 
- Juni u largua  jo shumë shpejt atë ditë.  (J. G., Saga I,  212). 

 
 Pjesëzat mohuese mund të qëndrojnë  dhe para ndajfoljes më larg, 

ndonjëherë e pasuar dhe me një numëror duke shënuar cakun e fundit të 
largësisë në shtrirjen e një veprimi apo ngjarjeje përtej të cilave ato nuk 
kalojnë. 

 
- . . . glancing up from the seductive green before him,not farther than ten 

feet away  he had caught sight of his cousing standing opposite. (J.G., The 
F. Saga, 469). 

- . . . kur kishte ngritur sytë nga tryeza verbuese me cohë të gjelbër përpara 
tij,jo më larg se pesë metra kishte parë kushëririn e tij që rrinte në këmbë 
kundruall. (J. G., Saga II,  150). 
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2. Mohimi i pjesshëm me kundërvënie 
 

         Në  këtë lloj mohimi  ka rëndësi pozicioni i gjymtyrës së mohuar, prandaj 
nisur nga kjo  do të dallohen rastet kur mohohet gjymtyra e parë dhe pohohet e 
dyta dhe anasjelltas, pra pohohet gjymtyra e parë dhe mohohet e dyta. Nisur 
nga kjo dallojmë këto raste kundërvëniesh:  
 
        a). Kundërvënie e  kryefjalëve. Gjithë thënia është pohuese vetëm se 
mohohet një kryefjalë dhe pohohet një tjetër. Duke pohuar një kryefjalë si 
pjesëmarrëse në një veprim a një ngjarje dhe duke mohuar tjetrën pra duke  e 
përjashtuar si pjësëmarrëse në veprim a ngjarje. Kur mohohet kryefjala e parë 
dhe pohohet e dyta, atëhere kjo e fundit theksohet si më e rëndësishme dhe 
anasjelltas. 
 

- There was starlight, but no moonlight. (G.G., The Quiet A, 110). 
- Kishte yje, por jo hënë. (G.G., Amerikani, 97). 
- The thought flashed across him, that but for a chanse, he himself and not 

Bossiney might be lying dead. (J.G.,The F. Saga, 267). 
- Befas një mendim i shkreptiu në kokë se mund të qëllonte fare mire që jo 

Bosini por ai vetë mund të kishte vdekur. (J. G., Saga,  389).  
- You are getting old and not I.  (J.G., The F. Saga, 691). 
- To stint yourself, is the mark of a fool ,not of a Dartie. (J.G., The 

F.Saga,192). 
- Budallenjtë druhen dhe jo Darti me shokë.  (J. G., Saga , 260).. 
- Ti po plakesh dhe jo unë.  (J. G., Saga III ,191). 
- Dhe papritmas i’u shfaq përpara tyre jo një femër por një puhi njeriu. (J. 

G., Saga III, 19). 
 

        b). Kundërvënie e kundrinorëve. Kundërvihen nocione të shprehura me 
gjymtyrë fjalie që kundërshtojnë njëra – tjetrën, ku njëri fakt e përjashton 
tjetrin. Kur pohohet gjymtyra e parë dhe mohohet e dyta , atëherë në fillim 
theksohet një frymor ose një send më i rëndësishëm, duke përjashtuar një send 
frymor, a fenomen të mundshëm. 
 

- . . . or rather he  had long forgotten the early days not the small  house , a 
Forsyte never forgets  a house.( J.G., The F. Saga, 115). 

- . . . ose më mirë të themi kish harruar që kur kohët e  para  të asaj jete dhe 
jo shtëpinë e vogël  sepse një Forsait nuk e harron kurrë shtëpinë. ( J. G. 
Saga ,  166). 
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- On the threshold of the drawing – room he recalled with an effort that the 
steps he contemplated concerned  Winifred  at the moment, not himself. 
(J.G., The F. Saga, 335. 

- Te pragu i sallonit ju kujtua se masat që mendonte se duheshin marrë kishin 
të bënin me Winfredin dhe jo atë vetë. ( J. G., Saga II , 38). 

- He was sure of  himself,  for he  was dealing with facts  not with men.( J.G., 
The F. Saga, 258). 

- Ai e ndiente veten të sigurtë, sepse kish të bënte me fakte dhe jo me njerëz. 
(J. G., Saga, 376). 

- They were talking of justice and the witlanders, not of  bussines. (J.G., 
The F. Saga, 376). 

- Ata po flisnin për drejtësi dhe për të huajt, jo për interesat e tyre tregtare. 
( J. G., Saga II ,  96). 

- There were officers who smoked, but they were Army men, not of the 
aviation, he had to have his sleep.( G.G., The Quiet Amerikani, 162). 

- Kishte oficerë që pinin, por ata ishin të ushtrisë, jo të aviacionit, kurse ai 
duhet të flinte mirë. (G.G., Amerikani, 150). 

 
      Kur mohohet e para dhe pohohet e dyta  atëhere tregohet se një send, një 
fenomen i shprehur me gjymtyrën e parë përjashtohet në realizimin e një 
veprimi si diçka që  pritej dhe theksohet një send, fenomen tjetër i shprehur me 
gjymtyrë të dytë, më i rëndësishëm për komunikim është ky i dyti. 
 

- You will be quiet then, not for my sake, for your own sake. (J.G., The F. 
Saga, 691). 

- Më mirë hesht, jo për të mirën time, por për të mirën tënde.( J G., Saga 
III,191). 

- Not the capital of course, but only a life interest – only the income from it. 
(J.G., The F. Saga, 316). 

- Jo kapitalin, sigurisht , por vetëm përqindjen, vetëm të ardhurat. (J. G., 
Saga II, 6). 

- He was determined to do good, not to any individual person, but to a 
country, a continet, a world. (G.G., The Quiet A, 31). 

- Ai qe i vendosur për ti bërë mirë jo ndonjë individi, por një vendi, një 
kontinenti, një bote.( G.G., Amerikani, 15). 

 
     c). Kundërvënie e rrethanorëve. Mund të kundërvihen rrethanorë të 
ndryshëm vendi, kohe, mënyre, shkaku, sasie etj. Mund të pohohet rrethana e 
parë si reale në zhvillimin  e një veprimi dhe të përjashtohet e dyta që mund të 
pritej. 
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-  “Aren’t yau afraid of that?””Not so much as I was of the other”( G.G., 
The Quiet A, 116). 

- “Nuk ke frikë nga kjo gjë?” “Jo aq sa kisha nga ajo tjetra”( G.G., Amer, 
103). 

- It was not far to the offices of the New Colliery Company in Ironmanger 
Lane, where, and not at Cannon Street Hotel in accordance with the more 
ambitious practice of other companies, the General Meeting was always 
held. (J.G., The F. Saga, 125). 

- Zyrat e New Colliery Company ishin aty afër  në Ironmanger Lane; aty 
mblidhej zakonisht asambleja e shoqerisë  dhe jo ne Cannon Street Hotel 
siç e kishin zakon aksionerët e shoqërive të tjera.( J. G., Saga, 181). 

- He was pretty sure, all happened on the day of his arrival, not of his 
departure.  (J.G., The F. Saga, 412). 

- At the airport I wished I could direct my taxi somewhere  not the rue 
Catinat. (G.G., The Quiet A, 165). 

- Në aeroport, do të desha të kisha ndonjë vend tjetër ku ta çoja taksinë dhe 
jo në rrugën Katinat.  (G.G., Amerikani, 154). 

 
Në fjalitë kur mohohet  rrethana e parë dhe pohohet e dyta atëherë 

përjashtohet  rrethana e parë si më pak e rëndësishme se e dyta.  
- I had a peculiar fascination for him, that old dome and not once, but 

twice, three times a week would he halt in his pilgrimage to enter . . . 
(J.G., The F. Saga, 48). 

- Kjo kube  ushtronte një fuqi të madhe tërheqëse tek ai, dhe jo njëherë por 
dy, bile  tri herë në javë ai do të ndalej në udhëtimin e tij për të hyrë 
brenda. (J. G., Saga, 69).  

- She took a long breath from a parfume and heard Bossiney’s voice, not in 
the room, but quite close saying . . . (J.G., The F. Saga, 95). 

- U morri erë luleve  me plotë mushkeritë dhe dëgjoi zërin e Bosinit jo në 
dhomë por shumë afër që tha . . .  (J. G., Saga, 138).  

- The happy pair was seated, not opposite each other but rectangularly at a 
handsome rosewood table.  ( J.G., The F. Saga.115). 

- Bashkëshortët e lumtur ishin ulur jo ballë për ballë por kishin  formuar një 
kënd të drejtë në tryezën e bukur ngjyrë trendafili. ( J. G., Saga, 158). 

 
       d). Kundërvënie e përcaktorëve. Mund të kundërvihen dy veti të një sendi 
a fenomeni të shprehura me mbiemra, duke shprehur njëfarë antonimie, njëri në 
formë pohuese dhe tjetri në formë mohuese i paraprirë nga pjesëza mohuese.  

- Silent, but not shamed, with flaming cheeks and angry eyes, the girl 
wached. (J.G.,The F. Saga, 96). 
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- E heshtur, por jo e turpëruar, vajza  e inatosur u ndal dhe i vështroi . . . ( J. 
G., Saga, 138). 

- Contemplating is great – girth – wirkled and little mossed, but not yet 
hallow. (J.G., The F. Saga, 374). 

- Duke mbuluar trungun e madh të lisit të rrudhur e me myshk, por jo të 
zgavert. ( J. G., Saga II ,  56). 

- Bobbing and circling earnest and not very adroit they went. (J.G.,The F. 
Saga, 294). 

- Hidheshin dhe vinin rotull, hijerënda të dyja dhe  jo shumë të shkathta.( J. 
G., Saga, 478). 

- After all it was their  war not ours.  (G.G., The Quiet A, 77). 
- Në fund të fundit ajo ishte lufta e tyre dhe jo e jona. (G.G.,  Amerikani, 64). 

 
      Pra siç shihet edhe nga shembujt e mësipërm kundërvënja e dy vetive të një 
sendi ose fenomeni vë gjymtyrët homogjene me raporte kundërshtore 
përkundër njëra tjetrës lidhur me raportin e tyre ndaj fjalës nga e cila varen; Ku 
njëra nga gjymtyrët tregon lidhjen reale, tjetra mungesën e kësaj lidhjeje dhe 
për rrjedhojë paraprihet nga pjesëza mohuese. 
      Kemi të bëjmë me mohim të pjesshëm si në shqip ashtu dhe në anglisht në 
rastet në të cilat përdoren parafjalët veç ,përveç në shqip dhe except në anglisht. 
Në gjuhën shqipe në fjalitë mohuese përdorimi i tyre përjashton frymorë, 
sende, fenomene ose përjashtohen veprimet e tyre. Në ndërtimet pohuese si në 
shqip ashtu dhe në anglisht përdorimi i këtyre parafjalëve tregon se nga 
realizimi i veprimit të të gjithë thënjes përjashtohet një ose disa frymorë ose 
sende. 
 

- Ajo nuk kishte njohur familje tjetër, përveç saj. ( J. G., Saga, 43). 
- Nuk foli shumë,përveç ndonjë komenti të shkurtër aty këtu.(J.G.,Saga, 478). 
- Nuk lexoi veçse disa rreshta. (G.G.,  Amerikani, 74). 
- Almost everyone was there,except Soames he had gone to Henley for the 

night.  (J.G.,The F. Saga, 190). 
- Pothuajse të gjithë ishin atje,përveçSomsit që kishte shkuar në 

Henli.(J.G.Sag. 190  
- It is the nature of a Forsyte to be ignorant that he is a Forsyte, except the 

young Jolyon, he was well  aware of being one.  (J.G.,The F. Saga, 198). 
- Është në natyrën e çdo Forsajti që të mos e dijë se është një Forsajt, përveç 

Xholioni i ri e dinte fare mirë që ishte nga ata. ( J. G., Saga, 478).  
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       Një farë mohim i pjesshëm që flet për një mosrealizim të plotë të një 
veprimi, shprehet në ndërtimet mohuese me pjesëzat e përafërisë; pothuaj, 
pothuajse, gati në shqip dhe ndajfoljen nearly në anglisht. 
 

- She nearly  cried out loud with joy.  ( J.G., The F. Saga, 409). 
- Ajo gati sa nuk bërtiti nga gëzimi.   ( J. G., Saga I, 445) 
- He nearly would have shouted, but dreaded the sound of his voice. (J.G., 

The F. Saga, 51). 
- Gati sa nuk bërtiti, por kishte frikë nga tingulli i zërit të tij.( J. G. Saga I,  

99).  
- Two of the mirrors on the wall nearly flew at me and collapsed half way. 

(G.G., The Quiet A, 171). 
- Dy nga pasqyrat e murit gati sa s’ranë mbi mua dhe u bënë thërrime(.G.G., 

Amrikani, 160). 
 

           Mohimi i pjesshëm i  përbërë 
 

Në këtë lloj mohimi kemi ndërtime ku gjymtyrët me parafjalën pa, të 
shoqëruar me përemra të pacaktuar mohues me pjesëza të tjera si as, në shqip 
dhe without, no në anglisht, tregojnë se frymori ose sendi karakterizohen nga 
mungesa absolute e një diçkaje. Në ndërtime të tilla shprehet mungesa e lidhjes 
së një frymori a sendi me veçorinë, karakteristikën, të shënuar nga gjymtyra 
përcaktore. Në këto raste folja-kallëzues është  në formë pohore, ndryshe nga 
mohimi i shumëfishtë ku krahas elementëve të tjerë mohues tek ky i fundit 
edhe folja-kallëzues është domosdoshmërisht mohuese. 

 
- Drejtuesit e ndërmarrjeve dhe kuadrot në përgjithësi janë anëtarë të 

barabartë e pa kurrfarë privilegjesh. (Gaz.Pan. 2011). 
- Pastaj dola jashtë në rrugë pa kurrfarë shprese dhe gjeta atje 

Fongun.(G.G.,Amerikani, 184). 
- Then I went down into the street without any hope and I found 

Phuong.(G.G., The Quiet A, 195). 
- Pa as më të voglin dyshim ai duhej ta blente restorantin.(J.G., Saga II, 47). 
- No doubt he would have to buy them out,of course. (J.G., The F.Saga, 399). 

 
    Mund të konsiderohen si mohim i pjesshëm i përbërë  edhe ndërtime të tilla 
krahasuese, në të cilat si pjesë e dytë e krahasimit shërbejnë: 
1.Përemrat e pacaktuar mohues.Në këto raste tregohet se një veprim,një fakt i 
shprehur nga fjalia është i pa krahasueshëm me ndonjë veprim tjetër. Këto 
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ndërtime krahasuese të tilla janë të barasvlefshme me një fjali mohuese me 
pjesëz mohuese dhe një përemër të pacaktuar mohues. 
 

- It was the attitude in which of all he admired Annette –so beautifully 
straight and rounded and supple like no one else. (J.G., The F.Saga, 399). 

- Pikërisht në këtë qëndrim i pëlqente atij ta sodiste Anetën,siç ishte e 
bukur,trupderdhur dhe e zhdërvjellët si asnjë tjetër. (J.G., Saga II, 48). 

- Madame Lamotte could,like no one else,see much of it. (J.G., The F.Saga, 
400). 

- Madama, si askush tjetër,kuptonte shumë gjëra në këtë jetë. (J.G., Saga II, 
49). 

 
 2.Ndajfoljet mohuese kohore që tregojnë se një veprim, një fakt janë në një 
shkallë të tillë të pa provuar ndonjëherë.   
 

- And flowers drenched in parfume, as they had never been before. (J.G., The 
F.Saga, 189).   

- Lulet ishin mbytur në erë si kurrë ndonjëherë më parë. (J.G., Saga I, 256).  
- Unprecedented was the tale of cabs and carriages that streamed across the 

bridges of the shining river. (J.G., The F.Saga, 189). (Unprecedented—
megjithëse mbiemër ka kuptimin never before). 

- Si asnjëherë tjetër,panë një vargan kaq të gjatë karrocash dhe pajtonash që 
kapërcenin urat mbi lumin vezullues... (J.G., Saga I, 256). 

                                                                                                                                                                                       
      Pra siç shihet në shembujt e mësipërm prania e përemrave të pacaktuar 
mohues dhe ndajfoljeve mohuese kohore nuk lë shteg për krahasim të një 
veprimi a fakti të shprehur më parë me ndonjë veprim a fakt tjetër.Në të dyja 
gjuhët kjo veçanti shprehet me përdorimin e parafjalës like para përemrave të 
pacaktuar dhe lidhëzën as para ndajfoljes kohore në anglisht  dhe lidhëzën 
krahasore si në shqip përpara përemrave të pacaktuar dhe ndajfoljeve mohuese. 
 
         Mohimi  në fjalinë e përbërë 
 
       Një vëmendje e veçantë i duhet kushtuar dhe mohimit në fjalitë e përbëra 
me nënrenditje ose bashkërenditje, kur pohohet, miratohet, pranohet një fakt 
dhe mohohet, përjashtohet apo mënjanohet një fakt tjetër që i kundërvihet atij 
ose anasjelltas mohohet  një fakt dhe pohohet një fakt tjetër. Ndërtime të tilla 
zakonisht përbëhen nga dy ose më shumë fjali të bashkërenditura, njëra 
mohuese kurse tjetra pohuese, të ndërtuara me çiftin lidhëzor jo . . . po (në 
shqip), not . . . but (në anglisht). Në një bashkërenditje të tillë mund të hyjnë të 
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gjitha fjalitë e varura me përjashtim të fjalisë lejore që nga vetë semantika e saj 
nuk e pranon një gjë të tillë. Prandaj fjalitë dalin të lidhura me mjetet lidhëse, jo 
(që, se, sepse, si, ashtu si, sikur, se, si, ku, kur, pasi, në qoftë se, etj) . . . por 
(edhe, se, sepse, si , ashtu si, sikur, sesi, ku, kur, pasi, në qoftë se, etj) në shqip. 
Not (that, like, as, because, when, where, etj) . . . but (that, like, as, because, 
when, where, etj) në anglisht.  

Nisur nga raporti mohim—pohim apo pohim—mohim që vendoset midis 
pjesëve të nënrenditura të një fjalie kryesore dallojmë disa tipe semantiko-
strukturore  më të përgjithshme të cilat mund të jenë si më poshtë: 
 

Ndërtime me kundërvënie mohim – pohim. 
  
Përgjithësisht në ndërtime të tilla kundërvihen dy fjali të varura të 

bashkërenditura njëra me tjetrën që varen nga një fjali kryesore, e para është 
mohuese, e dyta është pohuese. Fjalia kryesore mund të pasohet nga dy fjali të 
varura kryefjalore, kundrinore e shkakore me marrëdhënje kundërshtore me 
mjetet lidhëse jo (që, se, sepse, se mos, se nuk,etj.). . . po(se, se mos, se nuk,etj.) 
në gjuhën shqipe dhe  not (because, that, how,etj,). . . but(because, for,etj). Në 
pjesën e parë mohohet, përjashtohet, mënjanohet një fakt a një veprim i 
pritshëm ndërsa në pjesën e dytë pohohet një fakt a një veprim që i kundërvihet 
atij të parit. 

 
- Jolyon stood at the window, in Holly’s old night nursery, converted into a 

studio, not because it had a north light but for the view it has. (J.G., The F. 
Saga, 391). 

- Xholioni rrinte pranë dritares në dhomën ku flinte Holli kur qe e vogel, e 
cila tani qe shndëruar në studio, jo sepse ishte nga ana e veriut, por sepse 
andej syri kapte një pamje të gjerë. (J. G., Saga II , 121). 

- The name had taken his fancy, not because he had ever driven for – in – 
and or was ever likely to, but because of something distinguished in the 
sound. (J.G., The F. Saga, 104). 

- Ky emër i kishte pëlqyer, jo sepse ai kish parë ndonjëherë karrocë me katër 
kuaj, ose kishte pasur ndërmend të ngiste, por sepse tingulli i kësaj fjale 
kishte një kumbim të veçantë. (J. G., Saga, 150). 

- Not that Forsytes lived there, but in Reachmond park nature was allowed to 
go so far and no farther. (J.G., The F. Saga, 493). 

- Jo sepse Forsaitët jetonin atje, por në Richmond park natyrës nuk i lejohej 
të shkonte përtej kufirit të caktuar. (J. G., Saga II , 275). 

- This was not how the object itself would look, but this was the image in a 
mirror, reversed. (G.G., The Quiet A, 142). 
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- Kjo nuk ishte ashtu siç objekti dukej, por ishte imazhi i tij i pasqyrës i 
përmbysur.( G.G., Amerikani , 130). 

- He didn’t want to believe in that,not because he loved Irene,but because he 
didn’t want the situation get worse. (J.G., The F. Saga, 312). 

- Ai nuk donte ta besonte atë, jo sepse ai e donte Irenën,por sepse nuk donte 
që gjërat të përkeqësoheshin. (J. G., Saga I , 410). 

 
  Fjalia kryesore mund të jetë pohuese por mund të jetë edhe mohuese. Në 
rastin e fundit fjalia e varur ose fjalitë e varura të bashkërenditura tregojnë, e 
para përjashtimin e një fakti ndërsa e dyta miratimin e së vërtetës për 
mosrealizimin e  veprimit të fjalisë kryesore. 
 

- “Dutch Fishing Boats at Summer”.He was not thinking of that picture, but 
he was thinking of his life. (J.G., The F. Saga, 345). 

- “Varka peshkatarësh në Verë”.Ai nuk mendonte për këtë pikturë, por 
mendonte për jetën e tij. (J. G., Saga I , 454). 

- A man of eighty-five has no passion,but the Beauty, which produces 
passion, works on in the old way till death... (J.G., The F. Saga, 354). 

- Plaku tetëdhjetëepesëvjecar nuk digjet nga dëshira të zjarrta,por 
bukuria,që lind dëshirën e zjarrtë,vazhdon punën e saj gjersa vdekja...(J.G., 
Saga I ,466). 

- He went early to bed, for it would not make him healthy,wealthy,and 
wise,but it closeted him with memory of Fleur in her fancy frock. (J.G., The 
F. Saga, 824). 

- Ndenji i nemitur dhe vajti të flinte shpejt,jo sepse do të ishte më pak i mjerë 
pa Flerin,por atje mund të rrinte e të shijonte kujtimin e saj me fustanin e 
“Vendemias”.(J. G., Saga III, 247). 

- It was not mud,but it was cement. (G.G.,The Quiet A, 179). 
- Nuk ishte baltë,po ishte çimento. (G.G., Amerikani, 169). 

 
Mund të kemi kundërvënie të natyrës mohim-pohim jo vetëm midis dy 

fjalive, por edhe një gjymtyre të vetme dhe një falie. 
 

- The thought flashed across him,that for a chance,not Bosinney,but he 
himself might be lying dead and... (J.G., Saga I ,314). 

- Befas një mendim shkrepëtiu në kokën e tij,se mund të qëllonte fare mirë që 
jo Bosini, por ai vetë mund të kishte vdekur dhe... (J.G., The F. Saga, 412). 

- Flowers were dying,not because of the season,but because there was no 
one to look after them.I must get Varr to come down and look at it...(J.G. 
The F. Saga, 321). 
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- Tani lulet po thaheshin, jo nga stina, por se nuk kishte njeri të kujdesej për 
to.Duhet ta thërras Verin të vijë ta rregullojë... (J.G., Saga I ,423). 

 
Pra nisur nga sa më sipër mund të themi si përfundim se kundërvënia 

mund të ndodhë në tipe të ndryshme fjalish si bashkërenditëse ashtu dhe 
nënrenditëse të tipeve të ndryshme. Fjalia kryesore mund të pasohet së paku 
nga një fjali e varur a më shumë ku këto të fundit të jenë të bashkërenditura me 
marrdhënje kundërshtore. Pra nga të gjithë shembujt që përmendëm që të 
shprehet kundërshtia duhet  që fjalia e parë të ketë detyrimisht pjesëzën 
mohuese not ( në anglisht), jo ( në shqip) që në këtë rast është pjesë përbërëse e 
çiftit lidhëzor korrelativ  jo...po të pasuar përgjithësisht nga lidhëzat 
nënrenditëse (that, like, as, because, when, where, etj) në anglisht dhe ( që, se, 
sepse, si, ashtu si, sikur, se, si, ku, kur, pasi, nëqoftëse, etj) në shqip ose nga 
ndonjë formë foljore, ndërsa fjalia e dytë ka para lidhëzave nënrenditëse të 
sipërpërmendura ose para një forme foljore lidhëzën bashkërenditëse 
kundërshtuese but ( në anglisht), por (po) ( në shqip). 
 
     Ndërtime me kundërvënie pohim – mohim.  
 
    Duke analizuar këtë lloj mohimi vëmë re se në ndërtime të tilla pohohet një 
fakt dhe njëkohësisht përjashtohet, mënjanohet apo sqarohet më  mirë një 
situate, një fakt tjetër që mund të plotësonte thënien e parë. Pra nuk ekziston 
një kundërvënie me çiftin lidhëzor not... but  në anglisht dhe jo … po në shqip, 
por një renditje të tillë fjali pohuese - fjali mohuese me pjesëzën not, dhe jo në 
gjuhët respektive të vendosura në fillim të fjalisë pasuese, të lidhura në mes 
tyre me marrëdhënje këpujore me nuanca kundërvënie, madje nganjëherë me 
marrëdhënje thjesht kundërshtore. 
 

- He paused to let my reply sink into my mind,not get into his.(G.G.,The 
Qiuet, 42). 

- Ai heshti për ta lënë përgjigjen time të më futej në kokën time, jo të futej 
në të tijën. (G.G.,Amerikani, 27). 

- Ali’s purpose was to be ready at the entrance of Parga and not to attack 
it. (S. G., Ali, 248). 

- Qëllimi i Aliut ishte të ishte gati në hyrje të Pargës dhe jo ta sulmonte atë. 
(S. G., Ali, 248).  

 
Mund të flitet për kundërvënie pohim-mohim edhe për disa ndërtime mohuese 
me pjesëzën not dhe jo në të cilat mund të shprehet kryefjala, kundrinori, 
rrethanori e përcaktori duke u nënkuptuar fare mirë folja-kallëzues e fjalisë së 
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parë që duhej të ishte edhe këtu. Pra pjesëza mohuese not dhe jo zëvendëson 
foljen-kallëzues të fjalisë së parë në formën mohuese. Një ndërtim i tillë bëhet 
me qëllimin jo vetëm për të qënë më lakonik dhe ekspresiv, por me synimin për 
t’i dhënë më  tepër theks një gjymtyre mohuese. 
  

- And Phuang had probably only shown the letter as a kind of boast and not 
as a sign of mistrust.( G.G., The Quiet, 144). 

- Dhe Fongu mund t’ia kishte treguar letrën për mirë dhe jo si shenjë 
mosbesimi.  (G.G., Amerikani,.132). 

- After all it was their war and not ours. ( G.G., The Quiet, 77). 
- Në fund të fundit ajo ishte lufta e tyre dhe jo jona. (G.G., Amerikani, 64). 
- The big bomb in front of the Continental hotel comes earlier and not later 

than those of bikes. ( G.G., The Quiet, 11).   
- Bomba e madhe përpara kontinentalit vjen përpara dhe jo më pas se 

bombat e biçikletave. (G.G., Amerikani,.5). 
- This is a story,not a fragment of history and I do hope you will consider it 

as such, a story about some made up characters... ( G.G., The Quiet, 11).   
- Ky është një tregim dhe jo një copë historie dhe unë shpresoj se të tillë, si 

një tregim rreth disa personazheve të sajuar.... (G.G., Amerikani,5 ). 
 
Bashkërenditja mund të jetë thjesht kundërshtore, e shprehur qartë me  

but not(that,so) në anglisht dhe po (por) jo (aq) në shqip. Në pjesën e parë të 
fjalisë pohohet nje fakt, kurse në të dytin i kundërvënë me të parin dhe i 
paraprirë nga lidhëzat e sipërpërmendura mohohet shkalla e pohimit të 
shprehur në pjesën e parë. 

 
- Life had deserted him – not so much as a hen had been left 

behind...(G.G.,The Quiet A, 63). 
- Jeta e kishte braktisur atë ,po jo aq sa të mos gjejë ndonjë pulë përpara. 

(G.G.,Amerikani,52). 
- He was a little drunk  not that harmfully. (G.G.,The Quiet A, 53). 
- Ai ishte pakëz i dehur por jo aq sa të bente dëm. (G.G.,Amerikani,39). 

 
       Ka raste kur kallëzuesi i fjalisë së parë përbëhet detyrimisht nga folje 
modale; must, ought, would, should (anglisht) dhe duhet(shqip) + folje që mbart 
kuptimin kryesor, ndërsa pjesëza not, jo që prin fjalinë e dytë të bashkërenditur 
me të parën është përdorur në vend të pjesëzës not, nuk s dhe të foljes modale 
duhet.  
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- You should be grateful to me and Phuang’s sister of course, not to anyone 
else.( G.G., The Quiet A, 145). 

- Ti duhet të ma dish për nder mua dhe motrës së Fongut  natyrisht, dhe jo 
njeriu tjetër. (G.G., Amerikani , 133). 

- Then Soames turned to Bosinney.You must work hard and not waste the 
time, any delay may...(J.G.,The F.Saga,159). 

- Pastaj Somsi ju kthye Bosinit.Ti duhet të punosh shumë dhe jo ta harxhosh 
kohën kot, çdo vonesë...(J.G.,Saga F,117). 

- He ought to do that himself and not ask the others to do it. (J.G.,The F. 
Saga,.347). 

- I must go and see Irene myself, not hang any longer. (J.G., The F. Saga, 
377). 

- Duhet të vete të takoj Irenën vetë, jo ta zgjas më këtë punë.(J.G., Saga 
II,110). 

 
Ndërtime shkallëzuese mohuese 
 
Si në anglisht edhe në shqip gjejmë ndërtime shkallëzuese mohuese. 

Zakonisht këto janë flali të përbëra të ndërtuara me mjete lidhëse si; jo vetëm 
(që)--nuk, s. . . po(r) e(dhe); jo vetëm-nuk,s. . . po(r) as; jo vetëm (se, sepse, 
kur, pasi, në qoftë se etj.)--nuk. . . po(r)  (se, sepse, kur, pasi, në qofte se etj.) 
apo të tjera kombinime si këto. Mohimi i vërtetë shprehet nga pjesëza mohuese 
nuk,s e cila ri para foljes-kallëzues, ndërsa lidhëzat jo vetëm. . . por edhe, 
mohojne kufizimin tek një fakt i vetëm duke e shtrirë atë edhe më tej. 

 
- But no Forsyte had as yet died;they not only didn’t die,but death on the 

contrary was against their principles. (J.G., The F.Saga 12). 
- Por,asnjë Forsajt nuk kishte vdekur ende;Forsajtët jo vetëm nuk 

vdisnin,por vdekja ishte në kundërshtim me parimet e tyre.(J.G.,Saga I  30). 
- He thought them bad, and not only that, he didn’t hang them because of the 

signature, but he also kept them locked up in a drawer. (J.G., The F.Saga 
38). 

- Këto piktura i dukeshin të këqija dhe jo vetëm që nuk i varte në mur për 
shkak të atij që i kishte pikturuar,por edhe i mbante të mbyllura në një 
sirtar. (J.G., Saga I  64).   

- He, not only was, no longer young,but with hair going grey,and face-a 
narrower replica of his father’s. (J.G., The F.Saga 39). 

- Ai jo vetëm nuk ishte më i ri,por flokët kishin filluar t’i thinjeshin dhe fytyra 
e tij, një kopje më e hequr se fytyra e t’et. (J.G.,Saga I  66). 
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Siç shihet nga shembujt e mësipërm pjesëza not; jo, mohon ndajfoljen 
only(anglisht) apo pjesëzen vetëm(shqip),duke u mohuar kufizimi te një fakt i 
vetëm. Në këto ndërtime mohimi nuk përfshin vetëm atë që shprehet në pjesën 
e parë, por shtrihet edhe në atë që shënon pjesa e dytë. Pra pjesëza nuk duke 
mohuar fjalën vetëm shton edhe diçka suplementare të cilën e jep flalia 
pasuese.Veprimi, fakti është mohuar me pjesëzat nuk ,s në fjaline e parë dhe 
çifti lidhëzor që pason shpreh marrëdhënje të shkallëzuar në një mënyrë të tillë 
që ajo çka kumtohet në fjalinë e dytë të jetë më e rëndësishme se ajo në fjalinë 
e parë. Këto lidhje mund të jenë një mohim me një pohim ose e kundërta një 
pohim me një mohim. 

 
____________________ 
 
Konkluzion 

Duke analizuar llojet e ndryshme të mohimit të pjesshëm të thjeshtë 
vërejmë se në ndryshim nga mohimi i përgjithshëm, mohimi i pjesshëm i 
thjeshtë nuk e cënon kuptimin pohues të fjalisë, por shpreh mungesën e lidhjes 
logjike të një gjymtyre (që në këtë rast s’është kallëzuesi) me gjymtyrë të tjera 
të fjalisë. Kjo mundësohet nga përdorimi i pjesëzave me kuptim negativ që 
gjenden në të dy gjuhët. Dallon vetëm forma foljore ku siç dihet gerundi i 
anglishtes nuk është i njëjtë me pjesoren e shqipes. 

Këto pjesëza apo elementë mohues mund të qëndrojnë si para emrave, 
përemrave, gerundit (në anglisht), ndajfoljeve e përcaktorëve cilësorë ashtu 
edhe para gjymtyrëve si kryefjala, kundrinori apo rrethanori duke krijuar një 
kundërvënie ku njëri fakt përjashton tjetrin, një rrethanë është reale dhe tjetra 
përjashtohet apo një veti e një sendi i kundërvihet një vetie tjetër të po atij 
sendi. Në varësi të pozicionit që ato (elementet mohues) zënë në fjali të përbëra 
me bashkërenditje dhe nënrenditje, mohimi i pjesshëm mund të jetë një 
kundërvënie mohim-pohim ose pohim-mohim. Karakteristikë  e kundërvënjes 
mohim-pohim është përdorimi i çiftit lidhëzor korrelativ not...but + një nga 
lidhëzat nënrenditëse të sipërpërmendura, ndërsa në kundërvënjen pohim-
mohim  kjo realizohet thjesht me renditjen e fjalive, e para pohuese dhe e dyta 
mohuese e paraprire nga  pjesëza mohuese. Mund të kemi kundërvënie të 
natyrës mohim-pohim jo vetëm midis dy fjalive, por edhe të një gjymtyre të 
vetme dhe një falie. Në ndërtimet e shkallëzuara mohimi nuk përfshin vetëm 
atë që shprehet në pjesën e parë, por shtrihet edhe në atë që shënon pjesa e 
dytë. Pjesëza nuk duke mohuar fjalën vetëm shton edhe diçka suplementare të 
cilën e jep flalia pasuese.  
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KAPITULLI  VI 
 

MOHIMI NË FJALITË E PAPLOTA DHE ATO TË 
PAGJYMTYRËZUESHME 

 
 
Mohimi kategorik 
 

        Në kapitujt e mëparshëm trajtuam mohimin me të gjithë karakteristikat e 
tij në kuadrin e fjalive të thjeshta dhe të përbëra.E analizuam atë si kategori 
gjuhësore, shfaqjen e tij në plane të ndryshme të gjuhës, duke u përqëndruar në  
llojet e mohimit gjuhësor si dhe mjetet e shprehjes se tij në kuadër të këtyre 
fjalive. Në këtë kapitull do të trajtojme një lloj të veçantë mohimi, 
karakteristikë e ligjërimit dialogjik, mohimin kategorik në disa tipe fjalish të 
paplota dhe të fjalive të pa gjymtyrëzueshme që vijnë përgjithësisht si përgjigje 
e prerë kategorike e një pyetjeje apo mendimi të shfaqur nga vetë folësi. 
Mohimi kategorik si një lloj i veçantë i mohimit të plotë të përgjithshëm mohon 
gjithë përmbajtjen e fjalisë së parë e cila është gjithnjë një pyetje në lidhje me 
një person, send, vend, a ngjarje apo për kryerjen e një veprimi. Ky lloj mohimi 
shprehet me mjete leksikore të veçanta si përemra të pacaktuar mohues, 
ndajfolje mohuese, pjesëzat mohuese si dhe pasthirrmat me kuptim mohues. 
Një rol të rëndësishem si mjet i shprehjes së tij luan dhe intonacioni. Le të 
krahasojmë: Kush foli?—Nuk foli njeri., dhe Kush foli?—Asnjeri. Lakonizmi 
në përgjigjen e dytë e bën këtë konstatim më kategorik. Për këtë arsye ne mund 
ta quajmë këtë mohim kategorik.p.sh. 
 

- Who came?     Kush erdhi? 
Nobody.      Asnjeri. 

- Any question?     Ndonjë pyetje? 
  None!      Asnjë. 



 100 

- Anything to eat and drink?  Ndonjë gjë për të ngrënë e për të 
pirë? 

Nothing.     Asgjë. 
- Who is responsible for that?  Kush ka përgjegjësi për këtë? 

No one.     Askush. 
     - Have you discussed this previously?          E keni diskutuar më parë? 

Never.                 Kurrë. 
- Where can we find this?   Ku mund ta gjejmë këtë? 

Nowhere.     Askund. 
- Did they talk to her?            Biseduan me të? 

No.      Jo. 
- You can’t help us at all?          Ju nuk mund të na ndihmoni? 

Not at all.              Fare. 
 
1. Mohimi kategorik në fjalitë e paplota të ligjërimit dialogjik.  

 
Siç u përmend edhe më lart, ndërtime të tilla dalin si përgjigje e një 

fjalie pyetëse në të cilën pyetet për një veprim, ngjarje, fakt, për një send 
konkret ose për autorin e një veprimi apo rrethane. Folësi që pyet nuk është i 
qartë për to, nuk di ose i di, por kërkon që të marrë edhe mendimin e 
bashkëbiseduesit. Përgjigja mund të shprehet shumë shkurt në mënyrë lakolike 
vetëm me përemra të pacaktuar mohues, ndajfolje mohuese që e hedhin poshtë 
apo përjashtojnë plotësisht atë për të cilën pyetet. Mohimi është i plotë, i qartë, 
kategorik, pra nuk lejon as dyshimin më të vogël në mundësinë e qenies së asaj 
për të cilën pyetet. Këto quhen dhe fjali të paplota – përgjigje. Nëpërmjet 
mohimit kategorik ne mund të mohojmë kryefjalën.kundrinorin apo 
rrethanorin. Le t’i shikojmë rast pas rasti. 

 
�  Kur në fjalinë e parë pyetet për kryefjalën, atëhere dhe përgjigja e 

shprehur me përemer të pacaktuar mohues e mohon kategorikisht kryefjalën, 
mohon kategorikisht një frymor ose send në pjesmarrjen e një veprimi. p.sh: 

 
- Has anything happened to you?  

Nothing!  (J.G.,The F. Saga, 670). 
- A të ka ndodhur ndonjë gjë interesante ty? 

Asgjë! ( J. G., Saga III ,  160).  
- Who’s been divorced? 

No one uncle! ( J.G., The F. Saga, 464). 
- Kush është ndarë? 

Askush xhaxha!  (J. G., Saga II ,  232). 
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- Do you mean to tell me that there has been nothing-nobody? 
Nobody. (J.G., The F. Saga, 380). 

- Mos do të thuash se s’ka pasur asgjë – asnjeri? 
Asnjeri!  (J. G. Saga III , 104). 

 
� Kur në fjalinë e parë mund të pyetet për frymorin, sendin, fenomenin 

qoftë me përemra pyetës, qoftë pa përemra të tillë, në përgjigje mohohet 
kategorikisht kundrinori. p.sh:  
    -     What has he brought back? 

Nothing father! (J.G., The F. Saga, 476). 
- Ç’ka sjellë me vete? 

Asgjë baba! (J. G., Saga II , 249). 
- Well, what did they say to you? 

Nothing! (J.G., The F. Saga, 704). 
- Ç’të tha? 

Asgjë! (J. G., Saga III ,  211). 
- What has he to say for himselves? 

Nothing! (J.G., The F. Saga, 473). 
- Ç’thotë për t’u çfajësuar? 

Asgjë! (J. G., Saga II , 246). 
 

� Kur në fjalinë e parë pyetet për rrethanën në të cilën kryhet një veprim a 
zhvillohet një ngjarje atëherë mohohet kategorikisht rrethanori i shprehur me 
ndajfolje të ndryshme mohuese. p.sh:  

- There must be a lot of little things, you could alter, musn’t it?  
Bossiney answered “not one”! (J.G., The F. Saga, 81). 

- Kush e di se sa gjëra të vogla mund të ketë që mund të rregullohen, apo 
jo? 
Asnjë! U përgjigj Bosini. (J. G., Saga ,  117). 

- “I never let go” – she said “do you?” John shook his head vehemently 
“Never!”( J.G., The F. Saga, 636). 

- “Unë s’heq dorë kurrë” – tha ajo – “po ti?” Xhoni tundi kokën me vrull. 
Kurrë! – tha ai.( J. G., Saga III ,111). 

- Are you going away?-she asked. 
No, never. ( G.G., The Quiet A, 89). 

- Ti do të ikësh?-pyeti ajo. 
Jo kurrë. (G.G., Amerikani,75). 

 
Ndonjëherë ndodh që të rimerret në formë pyetjeje një gjymtyrë e fjalisë 

së thënë prej një tjetri a të ngrihet një pyetje tjetër në lidhje me të parën duke 
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shprehur një farë habije, çudije për pyetjen e bërë dhe fill pas saj vjen mohimi 
në mënyrë kategorike. 

  
- He has other motives? 

To cleanse himself? 
Not always.  (G.G. The Quiet A, 178). 

- Ai ka motive të tjera. 
Të pastroje veten? 
Jo gjithmonë.  (G.G., Amerikani,167). 

- Did  you ever like dogs?  
Me? No,never. (G.G. The Quiet A, 85). 

- I ke pëlqyer qentë ndonjëherë?  
Unë? Jo kurrë. (G.G., Amerikani,72). 
 

     Si përgjigje mohuese për të shprehur mohim kategorik mund të dalin  edhe  
këto shprehje: not a bit, certainly not, of course not (në anglisht) dhe (jo) 
sigurisht (që) jo , (jo) natyrisht (që) jo, (jo) aspak, (në shqip). p.sh:  

- You don’t mind if I do? 
No. No, of course not. (G.G., The Quiet A, 98). 

- Jeni kundër, sikur të ha unë? 
Jo.Jo, sigurisht që jo. (G.G., Amerikani, 84). 

- Have you thuoght about it? 
Of course not. (G.G., The Quiet A, 86).  

- Ke menduar për këtë? 
Natyrisht  jo. ( G., Amerikani,. 73). 

- Not a bit like Holly or me is he? 
Not a bit!  (J.G., The F. Saga, 658). 

- Nuk i ngjan aspak as Hollit dhe as mua, apo jo? 
Aspak! ( J. G., Saga III , 142). 

- I suppose she ran off with someone? 
No,  certainly not! ( J.G., The F. Saga, 463). 

- E marr me mend ajo e la sepse iku me një tjetër? 
Jo  aspak. (J. G,. Saga II ,  231). 

- What, she divorced?  - Asked Imogen from the door. 
“Certainly not!” cried aunt Juley. (J.G.,The F. Saga,  464). 

- Çfarë, u ndanë? – pyeti Imoxhini që nga dera 
“Jo sigurisht!” Bërtiti teze Xhuli.( J. G., Saga II, 232). 

- What? You’re not thinking of  buying land? 
Of course not! – she said. ( J.G.,The F. Saga, 39). 

- Si? Mos ke ndërmend të blesh një truall? 
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Sigurisht që jo! – u përgjigj ajo. (J. G., Saga , 56). 
 

        Shpeshherë në përgjigjet mohuese kur pyetet qoftë për kryefjalën, qoftë 
për kundrinorin ose rrethanorin  rimerret krejt folja- kallëzues e pyetjes dhe kjo 
kryesisht në shqip, ndërsa në anglisht mund të  ndodhë që të rimerret folja-
kallëzues në rastin kur kemi foljen to be ,ose në përgjigje të dalin vetëm foljet 
ndihmëse apo modale, siç është rasti për kallëzuesin e shprehur me folje që 
tregojnë veprim. Siç dihet në përgjigjet e shkurtra në anglisht aktivizohet vetëm 
folja ndihmëse ose modale. p.sh: 
 

- Are you carrying a flirtation with Bossiney? 
No I am not.  (J.G.,The F. Saga, 194). 

- Mos flirton me Bosinin? 
Jo nuk flirtoj!  (J. G., Saga ,  282). 

- Do you have to go? 
No,I don’t have to go. (G.G., The Quiet A,197). 

- Duhet te nisesh? 
Jo, nuk kam për të shkuar. (G.G.,Amerikani, 187). 

- You and Dady never go to  church, do you? 
No we don’t.  (J.G., The F. Saga, 558). 

- Ti dhe babai nuk shkoni kurrë në kishë, apo jo? 
Jo, nuk shkojmë! (J. G., Saga II , 371). 

- I suppose you are in debt? 
No, I am not in debt!  (J.G.,The F. Saga, 29). 

- Besoj se do të kesh borxhe? 
Jo, s’kam borxhe.  (J. G., Saga,  46). 
 

      Kemi të bëjmë me mohim kategorik edhe kur një fjali e paplotë - përgjigje 
mohuese mund të jetë e shprehur me kallëzuesor të kallëzuesit,  kuptimi 
leksikor i të cilit është plotësisht mohues sepse leksikisht është i shprehur me 
një mbiemër me parashtesë mohuese. Ndërtime të tilla gjejmë në të dyja 
gjuhët.p.sh:  
 

- Can’t we keep it from him? 
Impossible! (J.G., The F. Saga, 474). 

- Nuk mund ta mbajmë të fshehur? 
E pamundur!  (J. G., Saga II,  246). 

- The same story – would I go back to him? 
Incredible!  (J.G., The F. Saga, 494).  

- Po ajo histori. Më pyeti në doja të kthehesha prapë  tek ai? 
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E pabesueshme! (J. G., Saga II,  276). 
 

      Mundet që folësi të japë një përgjigje kategorikisht mohuese për diçka të 
pyetur nga ai vetë, përgjithësisht folësi e bën këtë që të tërheqë më tepër 
vëmendjen në një  mendim, në një fakt për ta bërë atë me shprehës , më të 
qartë, ose për të mos i lënë shteg  formulimit të një pyetje nga të tjerët. 

- Soames with her? Of course not! ( J.G., The F. Saga, 146). 
- Somsi me të? Jo aspak! (J. G., Saga,  212) . 
- She giving me the divorce? Never. (G.G.,The Quiet A., 43). 
- Të më japë ajo divorcin? Kurrë. (G.G., Amerikani, 58). 

 
      Mund të ndodhë që mohimi kategorik të mos jepet në fjalitë e paplota-
përgjigje mohuese,por ai mund të jetë një përgjigje e tillë me një barasvlerë të 
mohimit kategorik. Kështu mund të jenë shprehje si : as që bëhet fjalë,punë që 
s’bëhet, në asnjë mënyre në shqip dhe shprehja no way në anglisht. 

- Come back to me and I’ll give you all you want.You shall live your own 
life;I swear it. --No way-- Irene shrank back. ( J.G., The F. Saga, 483). 

- Eja të rrojmë bashkë dhe do të të jap ç’të duash.Do të të lë të jetosh si të 
duash,të betohem.—As që bëhet fjalë—Irena u praps. ( J.G., Saga II,170). 

 
       Shprehin mohim kategorik edhe  rastet kur një ndajfolje mohuese apo 
përemër i pacaktuar mohues përsëriten më se një herë. Në raste të tilla 
përjashtohet absolutisht, përgjithmonë një rrethanë a mundësi për realizimin e 
asaj që është thënë më parë. 
  

- Is there any conditon I can make, which bring you back to me? 
None! None! None!You may hunt me to the grave. I will not come. (J.G., 
The F. Saga, 484). 

- A ka ndonjë kusht që duhet ta plotësoj që ti të kthehesh tek unë? 
Asnjë! Asnjë! Asnjë! Vetëm e vdekur, unë nuk do të vi. ( J.G., Saga 
II,253). 

- I never let go, she said;do you? 
Never,never –he said. (J.G., The F. Saga, 738). 

- Unë s’heq dorë kurrë.-- tha ajo--Po ti? 
Kurrë,kurrë --tha ai. ( J.G., Saga III,124). 

 
Janë forma të mohimit kategorik edhe fjalitë e paplota të ligjërimit 

jodialogjik në të cilat folësi konstaton në mënyrë të natyrshme mosqenien 
absolute të frymorëve, sendeve,fenomeneve ose mungesën absolute të një 
veprimi ose ngjarjeje. Këtu nuk kemi të bëjmë me pyetje por vetëm konstatim 
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nga ana e folësit të mungesës absolute të një diçkaje. Këtu kemi të bëjmë me 
fjali eliptike (mungesore) në të cilat mungesa e foljes-kallëzues është veçori 
strukturore e tyre që nuk kushtëzohet as nga konteksi dhe as nga rrethanat e 
tjera të ligjërimit. Në të tilla ndërtime mohimi shprehet me një lakonicitet 
ekspresiv, gjithë thënia mohuese ka karakter të theksuar kategorik. Në këto 
raste mund të dallojme dy tipe ndërtimesh: 

 
a. Dy ndërtime krahasuese në të cilat vihet në dukje se një fakt sado i vogël 

dhe i pa rëndësishëm ka shumë më tepër vlerë dhe rëndësi se mosekzistenca e 
tij. 
 
-   Better one than none. (Bisedë).                   -   Më mirë një se asnjë (Bisedë). 
-   Better a little than nothing.( Bisedë.)          -  Më mirë pak se aspak.(Bisedë).  
-   Better late than never. (Bisedë).                  -  Më mirë vonë se kurrë.(Bisedë) 
 

b. Ndërtime me raporte veçuese të përjashtimit të plotë në të cilat vihet në 
dukje se ka rëndësi ose të realizohet e plotë ajo që thuhet në pjesën e parë ose të 
mos realizohet asgjë, aspak, asnjë pjesë nga ajo. 

 
 -    It’s now or never. (Bisedë).                           -  O tani o kurrë. (Bisedë). 
 -   It’s today or never(Bisedë).                            -  Ja sot ja kurrë. (Bisedë). 
 -  These three or none. (Bisedë).                         -  Ja të treja ja asnjë. (Bisedë).    
                                                            
      Pra si përfundim duke parë të gjithë shembujt e lartpërmendur shohim se 
fjalia e paplotë është e shprehur me një element leksikor që paraqitet si 
gjymtyrë e një fjalie të plotë, si kundrinor, përcaktor, kallëzuesor apo rrethanor. 
  
         Mohimi kategorik i shprehur në fjalitë e pagjymtyrëzueshme 
 

Në fjalitë e pagjymtyrëzueshme mohuese kemi vetëm një fjalë të vetme 
e cila shërben për të dhënë në tërësi reagime të ndryshme të folësit. Këto fjali 
janë veçori për ligjërimin e folur në dialogje dhe veçanërisht në replika – 
përgjigje, përdoren edhe në ligjërimin monologjik për të kundërshtuar diçka që 
është thënë a është bërë. Ato janë të lidhura me kontekstin, me situatën 
ekzistuese. Përgjithësisht shprehin qëndrimin e folësit ndaj një thënieje, si 
kundërshtim, mospëlqim, mosmiratim. Mohimi në fjalitë e pagjymtyrëzueshme 
është plotësisht kategorik sepse është më i prerë se sa mohimi i zakonshëm. Le 
të krahasojmë:  

 
    -     Do you like it?                                 Will you come with us? 
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No, I don’t like it.                              No I will not come with you. 
- Do you like it?                                Will you come with us? 

No.                         No. 
- Duket gjë?              Shkoi ajo me ta? 

Nuk duket gjë.              Jo ajo nuk shkoi me ta. 
- Duket gjë?             Shkoi ajo me ta? 

Jo.     Jo. 
      Në rastet e dyta mohimi është shumë më i prerë, më i fortë, më kategorik 
sesa në rastet e para kur në përgjigje rimerret folja kallzues. Një rol të 
rëndësishëm për këtë luan edhe intonacioni me të cilin jepet përgjigjja. Ai është 
i prerë, taksativ dhe nuk lë vend për koment a diskutim të mëtejshem. 
 
Mohimin katagorik e gjejmë në disa raste si: 
 
     1.  Në fjalitë e pagjymtyrëzueshme si përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj një 
pyetjeje të bërë. 

Duke pyetur përgjithësisht folësi dëshiron të dijë vërtetësinë e një fakti, 
pyet për realizimin e një veprimi a të një ngjarjeje, ai kërkon të mësojë 
ndodhjen apo mosndodhjen e diçkaje në një rrethanë të caktuar vendi, kohe 
mënyre etj. Nëpërmjet përgjigjes që merret mohohet, hidhet poshtë, 
përjashtohet në mënyrë kategorike nga bashkëbiseduesi  një mundësi e tillë 
duke shprehur se veprimi, ngjarja janë të parealizuara, në të mund të mohohet 
kryefjala, kundrinori e rrethanori. Si mjet leksikor që shërben si mohues në 
përgjigje është  pjesëza no në anglisht dhe jo në shqip. p.sh: 

 
  -     It’s not an important point? 

No.  (G.G., The Quiet A, 40). 
- Kjo s’do të thotë gjë? 

Jo. (G.G., Amerikani,24). 
- You know what that is? 

No. (G.G., The Quiet A, 55). 
- E dini ç’është kjo? 

Jo. (G.G., Amerikani,. 41). 
- But was she all alone in London?  

Oh no!  (J.G.,The F. Saga, 146). 
- Po si kishte dalë vetëm nëpër Londër? 

Jo. (J. G., Saga ,  212). 
- Had he not used the expression “a free hand”? 

No! (J.G.,The F. Saga, 235).  
- A kishte përdorur ai shprehjen “dore të lirë”? 
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Jo.  (J. G., Saga, 342). 
- Does she write to you? 

No.  (J.G.,The F. Saga, 19)1. 
- A të ka shkruar? 

Jo. (J. G., Saga, 277). 
- Do you have to go? 

No. (G.G., The Quiet A, 197). 
- Duhet të nisesh? 

Jo. (G.G., Amerikani,. 186). 
 

    Shpeshherë me synimin për ta bërë përgjigjen mohuese më kategorike, më 
absolute mundet që nga ana e folësit të përsëritet dy ose më shumë herë pjesëza  
no (anglisht) dhe jo (shqip) ose të zgjatet zanorja e saj nga bashkëbiseduesi. - 
jooo! - nooo! 
 
  -     Have you read York Harding? 

No.No, I don’t think so. (G.G., The Quiet A, 36). 
- E ke lexuar Jork Hardin? 

Jo.Jo, s’besoj. (G.G., Amerikani, 16). 
- A bullet?                                                                                                                                                                                                                                                          

No,no. Log of wood, stone. (G.G., The Quiet A,  121).  
- Me plumb? 

Jo,jo. Ndonjë copë dru apo gur. (G.G,. Amerikani, 10). 
    - Will you, some tea?                                                                                                                               

No, no thanks!  (J.G.,The F. Saga, 70).                                                                                                                             
- Dëshironi të pini çaj?                                                                                

Jo, jo të faleminderit!  (J. G., Saga,  107). 
- You master would like a bottle of Madera? 

No, no – said James. (J.G.,The F. Saga, 451). 
- In the stalls? 

No, not “in the . . .”.( J.G., The F. Saga, 101). 
- Në kolltukët e platesë?                                                                                                                             

Jo, jo në . . . (J. G. Saga ,  146). 
 

      Kemi përsëri mohim kategorik edhe kur fjalia e pagjymtyrëzueshme 
mohuese mund të shoqërohet me një fjali tjetër që mund të jetë  në lidhje 
sqaruese ose kundërshtuese me të parën p.sh: 
  -    Murder and sudden death? 

No.Petty thefts.And a few suicides. (G.G., The Quiet A, 176). 
- Vdekje dhe vrasje? 
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Jo, jo.Vjedhje të vogla.Dhe disa vetvrasje. (G.G., Amerikani, 165). 
- You come from New York? 

No.From Boston.   (G.G., The Quiet A, 54). 
- Keni ardhur nga Nju Jorku? 

Jo. Nga Bostoni.( G.G. Amerikani, 40). 
- Did you come here to find me? 

No, I wanted to get my bearings. (G.G., The Quiet A, 62). 
- What do you do with yourself? Row?                                                                                                                            

No, ride and drive about.( J.G.,The F. Saga, 401). 
- Si e kalon kohën e lirë? Vozit?                                                                                                                            

Jo, i hipi kalit. J. G. Saga II, fq 135. 
- Did you come down to tell him that?  

No, I came down to see you. (J.G.,The F. Saga, 659). 
- Mos keni ardhur që t’i thoni këtë? 

Jo, erdha t’iu shoh. (J. G., Saga III, 143). 
- Did it win?  

No, it ran last. (J.G., The F. Saga, 739). 
- A fitoi kali? 

Jo, arriti i fundit. (J. G., Saga III, 265). 
 

 Ndodh që pas pjesëzës jo në të dy gjuhët, të përdoret herë-herë, një ndajfolje 
mohuese si kurrë, aspak  dhe kjo për ta bërë mohimin më kategorik, më 
absolut.p.sh. 
 

- Not a bit like Holly or me is he? 
Not a bit!  (J.G., The F. Saga, 658). 

- Nuk i ngjan aspak as Hollit dhe as mua, apo jo? 
Jo aspak! ( J. G., Saga III , 142). 

- Are you going away?-she asked. 
No, never. ( G.G., The Quiet A, 89). 

- Ti do të ikësh?-pyeti ajo. 
Jo kurrë. (G.G., Amerikani,75). 
 

2.  Në fjalitë e pagjymtyrëzueshme që dalin  si përgjigje të një mendimi të 
shprehur nga folësi. 

Fjalia e parë në këto ndërtime nuk është pyetëse, por një fjali dëftore-
thirrmore ose urdhërore në të cilën folësi shpreh një mendim, një ide, një fakt, 
qoftë si lutje, qoftë si urdhër. Në këtë rast për një arsye apo për një tjetër 
bashkëbiseduesi e kundërshton, nuk e miraton mendimin e shprehur nga 
folësi.p.sh. 
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- Come and have dinner! 

No,Auntie.I don’t feel very well.  (J.G., The F. Saga, 784). 
- Eja të hamë darkë! 

Jo hallë.Nuk e ndiej veten shumë mirë. ( J. G., Saga III , 188). 
- You were in it. 

No --said Val,tapping his knee. (J.G., The F. Saga, 774). 
- E shoh se dhe ju keni qënë në llogore. 

Jo --tha Vali duke i rënë gjurit. ( J. G., Saga III , 174). 
- Then I must make you answer. 

No,Soames—she said—you are hopeless. (J.G., The F. Saga, 801). 
- Të detyroj unë që të përgjigjesh. 

Jo, Soms--tha ajo--kot e ke. ( J. G., Saga III , 212). 
 
3. Në fjalitë e pagjymtyrëzueshme që kundërshtojnë një thënje të mëparshme të 
vetë folësit. 

Zakonisht këto gjenden në ligjërimin monologjik, që ka karakterin e një 
dialogu të  brendshëm. Folësi bën një pyetje, parashtron një mendim dhe pastaj 
e hedh poshtë e kundërshton në mënyrë më kategorike. Si mjet leksikor për 
shprehjen e një mohimi të tillë katagorik shërben pjesëza mohuese jo, no 
(ndonjëherë dhe e përsëritur ose e ndjekur nga  not në anglisht) e cila vjen fill 
pas pyetjes që i bën vetes apo mendimit të shprehur me veten. p.sh. 

 
- Perhaps even now she was--!And yet she wasn’t thin--no,not really! (J.G., 

The  F. Saga, 801). 
- Ndoshta ajo edhe tani ishte...po nuk qe e dobët.. jo! ( J. G., Saga I , 444). 
- He wasn’t dead from this, no,not! ( G.G., The Quiet A, 33). 
- Ai nuk ka vdekur prej kësaj,jo,jo! (G.G., Amerikani, 17). 
- It would never do that to me,no!--he said to himself. ( G.G., The Quiet A, 

63). 
- Mua s’më ndodh kurrë,jo! –tha me vete (G.G., Amerikani, 49). 

 
4.   Në fjalitë e pagjymtyrëzueshme urdhërore-thirrmore. 

Në këto ndërtime mohuese i bëhet thirrje nga ana e folësit bashkëbiseduesit 
që të mos ndërmarrë kryerjen e një veprimi apo artikulimin e diçkaje të 
padëshirueshme për situatën. Nga kuptimi këto fjali mund t’i quajmë urdhërore 
ndaluese, sepse synimi i tyre është që bashkëbiseduesi të mos e kryejë një 
veprim të caktuar. Si mjet leksikor që del në rolin e një fjalie të 
pagjymtyrëzueshme në shqip është pjesëza mohuese mos, ndërsa në anglisht ky 
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urdhër shprehet me një nga foljet ndihmëse në formën e tyre mohore si; don’t, 
mustn’t . 

 
- For God sake don’t wake him !  ( G.G., The Quiet A, 33).             
- Mos e zgjoni atë për hir të zotit! (G.G., Amerikani,47). 
- Don’t touch me –she cried. (J.G., The F. Saga, 232). 
- Mos më prek!-- klithi Irena. ( J. G., Saga I,309).  
- Don’t be such a clown Monty!  (J.G., The F. Saga, 193).  
- Mos u bëj palaço Monti!  ( J. G., Saga I,261). 
- Don’t take it to heart too much my child! (J.G., The F. Saga, 572).  
- Mos u mërzit kaq shumë moj bijë! ( J. G., Saga II,303). 

 
Ka raste kur për të dhënë idenë e ndalimit më me forcë për ta bërë më 
kategorik, më me ekspresivitet pjesëza mos dhe folja ndihmëse mohore në rolin 
e fjalisë së pagjymtyrëzueshme mund të përsëriten disa herë. 
 

- Mother! Don’t cry! Don’t! Mother! (J.G., The F. Saga, 853). 
- Nënë! Mos qaj!Mos! ( J. G., Saga III,288). 
- Don’t! Don’t turn your head!—she said in a low voice—but look to your 

right  in the front row of the stand. (J.G., The F. Saga, 829). 
- Mos e kthe!Mos e kthe kokën!—i tha ajo me zë të ulët,--vështro nga e 

djathta  përpara në rradhën e parë të tribunës. ( J. G., Saga III,255).     
- You mustn’t come down!You mustn’t Uncle!You must rest.(J.G. The 

F.Saga, 349). 
- Jo,mos!Mos zbrisni poshtë xhaxha!Duhet të pushoni. ( J. G., Saga II,459). 

 
        Siç e përmendëm edhe më lart intonacioni në këto fjali është i fortë, i 
ashpër, qortues, urdhërues. Në rast se folësi i drejtohet dikujt me emrin e 
profesionit apo lidhjes farefisnore karakteri kategorik i mohimit zbehet pak 
duke fituar më tepër natyrën e një këshille, lutjeje për mosndërmarrjen e një 
veprimi.  
 
 5.    Në fjalitë e pagjymtyrëzueshme pasthirrmore. 
     Në fjali të tilla formalisht nuk ka mjete leksikore mohuese si pjesëza 
mohuese, përemra të pacaktuar mohues, ndajfolje mohuese,  por ka mjete të 
tjera leksiko-gramatikore që japin idenë e mospajtimit, mospranimit, 
mospëlqimit a kundërshtimit të kryerjes së një diçkaje. Këto mjete të tjera janë 
pasthirrma që nga vetë kuptimi i tyre leksikor të shoqëruara shpesh me tonin, 
gjestet edhe mimikën japin gjithë nuancat e mohimit që nga parandalimi, 
refuzimi deri në përbuzje. Në fjalitë e pagjymtyrëzueshme pasthirrmore 
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mohuese jepet reagimi emocional i bashkëbiseduesit ndaj fjalëve të folësit, ndaj 
një mendimi të shprehur nga ai, pra shpreh reagimin emocional negativ ndaj 
asaj që shpreh folësi. Pasthirrmat a fjalët e përafërta me to, që dalin në rolin e 
një fjalie i përgjigjen logjikisht një folje në mënyrën urdhërore me kuptim 
ndalimi.p.sh. 
 

- -Sh, sh,sht! Footsteps could be heard coming down...(G.G.,The Quiet A, 
122). 

- Sh...sh...sht!—Dëgjohen hapa, që vinë nga kreu i fushës. (G.G., 
Amerikani,110). 

- Shooo!  Something soft scurried by in the dark. (J.G., The F. Saga, 351). 
- Shu..u...t!---Diçka e butë po vrapon nëpër errësirë. ( J. G., Saga I,462). 
- Don’t let that dog touch your frock...tyt! come here, you!(J.G.,The F. Saga, 

323). 
- Mos e lini qenin t’u prekë fustanin!...tyt! këtu,ti!   ( J. G., Saga I,425). 

 
 
 

 ______________________                                                                                                                             
         Konkluzion 
 

Mohimi kategorik si një lloj i veçantë i mohimit të plotë të përgjithshëm 
gjendet në të dy gjuhët.Ai është karakteristikë i ligjërimit dialogjik e në ndonjë 
rast monologjik dhe si i tillë ndeshet në fjalitë e paplota. Mjetet e shprehjes së 
tij janë pothuajse të njëjta si në anglisht ashtu edhe në shqip. Bën dallim vetëm 
rasti kur në përgjigjet mohuese në gjuhën shqipe rimerret folja kallzues, ndërsa 
në gjuhën angleze ajo mjaftohet vetëm me përdorimin e foljes ndihmëse ose 
modale e ndjekur nga pjeseza mohuese not. 
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KAPITULLI VII 
MOHIMI I NËNKUPTUAR, MOHIMI I RREMË DHE MOHIMI 

EKSPRESIV 
 

Në kapitujt e mëparshme trajtuam shprehjen e mohimit gjuhësor me 
pjesëzat mohuese që dy gjuhët në fjalë përdorin me të përbashkëtat dhe 
specifikat e çdo njerës. Pamë ndërtime të ndryshme sintaksore me këto pjesëza, 
kuptimet e tyre duke bërë grupimet  përkatëse  semantiko – strukturore dhe 
duke dalluar disa tipa. Mirëpo në anglisht apo shqip ashtu si dhe në gjuhët e 
tjera përdoren ndërtime qoftë pa pjesëza mohuese , qoftë me pjesëza mohuese 
në të cilat shumë lehtë del karakteri i vërtetë i mohimit ose karakteri i rremë i 
tij. Kështu pra ne dallojmë  mohimin e nënkuptuar dhe mohimin e rremë.  

 
Mohimi i nënkuptuar 
 
Së pari duhet të themi se në rastin e mohimit të nënkuptuar të bie neë sy  

mungesa e përdorimit të pjesëzave mohuese megjithëse mohimi shprehet qartë, 
ndërtimi ka karakter mohues. Kjo arrihet me ndihmën e pjesëzave të ndryshme 
modale, me përdorimin e posaçëm të trajtave kohore, me intonacion të veçantë. 
Rastet më tipike  të këtij lloj mohimi që ne i gjejmë si në anglisht edhe në shqip 
janë: 

 
   1.  Ndërtime pohuese me pjesëzat modale: gati, desh, për pak, për pak sa, 
mend, këto janë karakteristike për shqipen dhe nearly në anglisht, të cilat 
tregojnë se veprimi ka shkuar deri në pragun e ndodhjes por nuk ndodhi, pra 
mundësi jashtëzakonisht e madhe e një veprimi për t’u realizuar por që nuk u 
realizua. Pra brendia kuptimore e gjithë ndërtimit në fjalë është mohuese. 
 
      -     Mend qau kur e pa atë ditë. (Jakov X, Novela, 80). 
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- She nearly told him how the things really were. ( J.G., The F. Saga, 
348). 

- Ajo desh i tregoi si ishin punët. ( J. G., Saga I, 458). 
- She nearly  cried out loud with joy.  ( J.G., The F. Saga, 409). 
- Ajo gati bërtiti nga gëzimi.   ( J. G., Saga I, 445). 
- He nearly would have shouted, but dreaded the sound of his voice. (J.G., 

The F. Saga, 51). 
- Përpak bërtiti, por kishte frikë nga tingulli i zërit të tij.( J. G. Saga I,  

99).  
 

2. Mohim të nënkuptuar ne ndeshim edhe në fjalitë kushtore. Në anglisht 
dallojmë “The subjunctive mood” që na ndihmon të shprehim mohim të 
nënkuptuar. Funksioni i kësaj mënyre është të paraqesë diçka jo si një realitet 
por vetëm si një dëshirë, plan, kërkesë, mendim, me pak ose shumë besim, me 
pak shpresë. Në anglisht  ne dallojmë disa raste në të cilat folja kallëzues në 
fjalinë e nënrenditur “If clause” është në kohën e kryer të thjeshtë (present 
subjunctive the second), ndërsa folja kallëzues në fjalinë kryesore (principal 
clause) në të ardhmen e përparme (future indefinite in the past – present 
conditional). E kryera e thjeshtë në “If clause” (present subjunctive the second) 
përdoret për të treguar që supozimi është imagjinar (improbable condition). 
Rasti tjetër është kur folja kallëzues në fjalinë e varur (If clause) është në kohën  
mëse të kryer (past perfect – past subjunctive the second) dhe folja kallëzues në 
fjalinë kryesore në të ardhmen perfekte (future perfect in the  past – past 
conditional). Këtu kushti nuk mund të përmbushet, sepse fjalia i referohet 
ngjarjeve në të shkuar. Po kështu edhe në shqip fjalitë kushtore me foljen- 
kallëzues në të pakryerën ose në të kryerën e plotë të lidhores nuk kanë  mohim 
të vërtetë, por supozim të një fakti joreal, të një fakti që nuk është realizuar. 
Pikërisht ky mohim të shpie në një mohim të tërthortë përsëri të nënkuptuar. 

 
  -   “If it had been you, I’d have left you”,-  (I said. G.G., The Quiet A, 124). 

- Po të ishe ti në vendin tim, unë do të të kisha lënë,-thashë. (G.G., 
Amerikani,111). 

- If I could have offered marriage and a settlement everything would have 
been easy ….. (G.G.,  The Quiet A, 53). 

- Nëse unë do t’i kisha ofruar martesën dhe vendosjen diku, gjithçka do të 
kishte qënë e lehtë. (G.G., Amerikani,39). 

- If Soames were to see him in the club, it would be sure to come around to 
her that he wasn’t at the dentist’s at all. (J.G.,The F. Saga,147). 

- Sikur ta kishte parë Somsi në klub, Winfridi do ta kishte marrë vesh se 
Darti nuk kish qënë tek dentisti. (J. G., Saga, 383). 
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- He would stop their mouths if he could. (J.G., The F. Saga, 264). 
- Ai do t’ua kishte mbyllur gojën, sikur të qe e mundur.( J. G. Saga, 408). 
- I shuldn’t keep a dog if I were you. (J.G.,The F. Saga, 223). 
- Të isha në vendin tënd nuk mbaja qen në shtëpi. (J. G., Saga,347). 

 
      Siç vihet re nga shembujt e mësipërm ndërtimi kushtor me lidhëzën 
kushtore if (n.q.s.), sikur+folje-kallëzues në kohët e shkuara të  lidhores 
(subjunctive mood,present, past) flet për një veprim, një fakt të kaluar,të 
shkuar, që nuk ndodhi, as që do të ndodhë, por që supozohet se po të kishte 
ndodhur, atëherë dhe veprimi i fjalisë drejtuese do të ishte krejt ndryshe. Në 
këtë rast mohimi është i nënkuptuar sepse veprimi nuk është realizuar, por 
merret me mend supozohet për të vënë në dukje atë që pritej të ndodhte në 
fjalinë drejtuese. Duke parë strukturën e të dyja fjalive faktikisht, veprimi, 
fakti, qoftë i fjalisë së varur kushtore, qoftë i fjalisë kryesore, është i pa 
realizuar; pra të dyja janë mohuese megjithë ndërtimin e tyre në formën pohore 
në fjalinë e varur. 
  
3.  Mohimi i nënkuptuar del edhe në ndërtimin e tipit ought to + present 
perfect të një folje, kurse në shqip duhet + lidhore e kryer. Në të shprehet një 
veprim që megjithëse konsiderohet i dëshirueshëm nuk u krye ose nuk u 
realizua. 

  
- They ought to have finished by now.(në fakt nuk kanë mbaruar) 
- You ought to have spoken to him yourself. (në fakt ai nuk foli me të) 
- They ought to have come before 7 o’clock.(në fakt ata nuk erdhën para 

orës 7) 
- Ti duhej të më kishe lajmëruar më parë. (në të vërtetë s’më lajmërove) 
- Ata duhej t’i kishin njoftuar të interesuarit, më parë.(gjë që s’e kishin 

bërë) 
 

4.      Mohimi i nënkuptuar del edhe në ndërtimin try + infinitiv të foljes, dhe 
në shqip u përpoq + lidhore. Këtu tregohet se veprimi nuk u krye megjithë 
përpjekjet nga ana e kryefjalës. Folja “try” dhe “përpiqem” tregojnë vetëm 
synimin, kurse mosrealizimin e veprimit e tregojnë fjalët “useless”, “in vain” 
në anglisht ose “më kot” në shqip. p.sh: 

 
- They tried to do something to help, but in vain. (G.G.,The  Quiet A, 89). 
- Ata u përpoqën të bënin diçka për të ndihmuar,por më kot.(G.G., 

Amerikani,76). 
- He tried all day long to find Phuong, but useless. (G.G., The Quiet A, 46).  
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- Diç u përpoq të thoshte akoma por më kot. (G.G., Amerikani,.60). 
 
5.    Mohim të nënkuptuar shprehin dhe fjalitë dëshirore në të cilat shprehet 
dëshira e folësit për realizimin e një veprimi të parealizuar, për qënien e një 
fakti të paqënë ose më saktë shprehet keqardhja e folësit për mosrealizimin e 
një veprimi ose për mosqenien e një fakti. Fjalitë  në këtë rast kanë në përbërje 
të tyre shprehjet if only ose wish (anglisht) dhe sikur (shqip) + foljen-kallëzues 
në një kohë të shkuar. Shpesh këto fjali fillojnë me një pasthirrmë që shpreh 
dëshirë nga ana e folësit si  eh, ah, oh. Vetë kuptimi leksikor i foljes-kallëzues 
në kohët e shkuara kumton diçka që nuk është e mundur apo reale në momentin 
e ligjërimit.  
   

- If only that were so, and she were really coming back, he would never 
again do as he had done that fatal night . . . (J.G.,The F. Saga, 148). 

- Ah po të qe vërtetë kështu, dhe ajo të kthehej prapë në shtëpi, ai nuk do të 
bënte më kurrë atë që kish bërë atë natë të mallkuar…( J. G., Saga,384). 

- Ah if Joe were only with him. (J.G.,The F. Saga. 26). 
- Ah sikur ta kishte pranë Xhonë. (J. G., Saga,62). 
- Eh, if only he had left me alone, I would have been responsible only for 

my own life not  his…..( G.G., The  Quiet A, 123). 
- Eh, në qoftë se ai do më kishte lënë vetëm, unë do të kisha qënë 

përgjegjës vetëm për jetën time, jo të tijën. (G.G., Amerikani,110). 
- I wish I had a lot of money.( J.G.,The F. Saga, 40). 
- Oh sa mirë  sikur të kisha shumë të holla.( J. G., Saga,57). 
- I wish you had come to me. (J.G.,The F. Saga, 289). 
- Do të kishit bërë mirë sikur të kishit ardhur tek unë. (J. G., Saga I,420).  
- - Don’t stand there as if you were made of stone! Irene laughed: “I wish 

to God I    were”.( J. G., The F. Saga, 251). 
- Mos më qëndro sikur të jesh prej guri! Irena qeshi: “ku ta gjeja të isha 

prej guri”.  (J. G., Saga,366). 
- I wish it had happened to anybody else but you. (G.G., The Quiet A,.73). 
- Ah do të doja t’i ndodhte kujtdo, por jo ju. (G.G., Amerikani,60). 

 
 6.   Një ndërtim tjetër që përdoret në të dy gjuhët për të shprehur mohim të 
nënkuptuar është ai me togun foljor donte+folje në lidhore(shqip). 
wanted+infinitive (anglisht) në të cilin tregohet se veprimi nuk u krye, 
pamvarësisht nga dëshira e folësit.Veprimi mbetet i parealizuar dhe këtë e 
tregon më së miri fjalia pasuese zakonisht kundërshtuese, e paraprirë nga 
lidhëza kundërshtuese but (anglisht), por (shqip), e cila shënon shpeshherë 
edhe arsyen e mosrealizimit.p.sh: 
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- He wanted to be in her company,a pretty face,a charming 

figure,beauty,but he perceive a struggle going on within her. (J.G.,The F. 
Saga, 324). 

- Ai donte të rrinte me të,të kishte pranë një fytyrë të hijshme,atë shtat të 
mahnitshëm,atë bukuri,por vuri re se në shpirtin e saj po zhvillohej një 
betejë e brendshme. (J. G., Saga I,426). 

- He would have wanted to draw her out,but she was mentally somewhere 
else. (J.G.,The F. Saga, 328). 

- Donte t’i fliste t’i hapte zemrën,por e ndiente fare mirë se ajo me mendje 
ishte diku tjetër. (J. G., Saga I,433). 
 
Pra siç shihet nga shembujt, megjithë dëshirën për të kryer një veprim të 

dëshiruar nga kryefjala (subjekti) arsyet e dhëna në fjalinë e varur nuk e 
mundësuan kryerjen e veprimit, pra përmbushjen e dëshirës. 
 
 7.  Shprehin mohim të nënkuptuar në gjuhën shqipe  edhe disa tipe fjalish 
krahasore, korrelative të barazisë të ndërtuara me lokucionin “mësa”. 
 

- Mësa merr vesh lopa nga paratë,aq merrte vesh edhe ai!(J.G.,Saga I, 54). 
- Mësa piqet mali me malin, aq mund të bashkohemi edhe ne. (Letërsi 

artistike) 
- Mësa  ndahet mishi nga thoi, aq ndahemi dhe ne prej teje. (Letërsi 

artistike) 
- Mësa fole ti për këtë problem aq foli dhe ai.(Letërsi artistike) 

 
     Në fakt të dyja fjalitë si e varura ashtu edhe kryesorja kanë kuptim mohues. 
Në fjalinë e parë shprehet një fakt që është kategorikisht i papranueshëm dhe i 
parealizueshëm. Fjalia pasuese duke shprehur një veprim që krahasohet me të 
parin tregon që po aq i papranueshëm  është edhe realizimi i përmbajtjes së saj. 
 
8.   Siç është thënë edhe më parë mjete të ndryshme leksikore si fjalë me 
kuptim mohues, njësi sintaksore, shprehje frazeologjike ngërthejnë në vetvete 
kundërshtim, mospranim, ndalim, mungesë të një diçkaje, pra pas tyre fshihen 
nuanca mohuese të cilat i ndeshim në të dy gjuhët. Shembujt e mëposhtëm  e 
shprehin këtë: 
 

- Do you swear it – she said.  A few days back she had reminded him of that 
oath. He had answered: “Nonsense! I culdn’t have sworn any such 
thing!”. ( J.G., The F. Saga, 92). 
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- Betohesh për këtë? – I kish thënë ajo. Pak ditë më parë ajo ja kish kujtuar 
atë betim, por ai i qe përgjigjur: “Gjepura! Si mund të jem betuar për një 
gjë të tillë!” (J. G. Saga , 133). 

- I shan’t live to see the end of this. Nonsense, James! It will be over by 
Christmas. (J.G.,The F. Saga, 386). 

- Marrëzira, Xheims. Në Krishtlindje  do të marrë fund. (J. G., Saga II , 
125). 

- “Rubbish like that!” – he called it. (J.G.,The F. Saga, 145). 
- “Gjepogjë” – tha ai për këtë sonatë. (J. G., Saga, 210). 

 
Duke analzuar të gjithë shembujt e mësipërm që kanë të bëjnë me mohimin 

e nënkuptuar duhet të vëmë në dukje se ky lloj mohimi nuk shprehet me 
pjesëza mohuese, por ai del logjikisht nga gjithë brendia e ndërtimit. Sigurisht 
siç u theksua edhe gjatë shtjellimit, për ta nxjerrë në pah, për ta zbuluar një 
mohim të tillë ndihmojnë edhe mjete të ndryshme leksiko-gramatikore, si kohët 
e shkuara të foljes-kallëzues, të mënyres lidhore (shqip), subjunctive (anglisht), 
foljet e ndryshme modale etj.  

  
Mohimi i  rremë 
 

      Shpesh herë si në anglisht ashtu edhe në shqip një fakt i ndodhur supozohet 
si i paqënë duke u marrë me mend se çdo të ndodhte po të mos ishte ralizuar ai. 
Pikërisht një mohim të tillë do ta quajmë mohim të rremë sepse mohues është 
vetëm supozimi, kurse realiteti është i karakterit pohues. 
1.     Fjalitë në të cilat shprehet më së miri mohimi i rremë janë fjalitë kushtore. 
Në të tilla raste supozohet, imagjinohet një veprim, një fakt si mohues, si i 
paqënë, vetëm e vetëm për të vënë në dukje rezultatin që do të kishte subjekti 
në fjalinë pasuese. p.sh: 
  

- If she were not, he would have left a note.( J.G.,The F. Saga, 485). 
- Po të mos ishte do t’i linte një pusullë. (J. G., Saga II ,293).  
- I would have it myself if I was not careful. (J.G.,The F. Saga, 118). 
- Do ta kisha pësuar vetë po të mos isha i kujdesshëm. (J. G., Saga I ,9)1. 
- “Perhaps you don’t quite understand Mr. Bossiney” – she said.  
- “Don’t understand him!” James hurried out. (J.G.,The F. Saga, 65). 
- Ndoshta nuk e ke kuptuar mister Bosinin – tha ajo 
- Nuk e paskam kuptuar! – ja priti Xheimsi aty për aty.( J. G., Saga,119). 

 
    Po të shikojmë shembujt vëmë re se ndërtimi mohues i fjalisë së varur 

kushtore nuk i përgjigjet realitetit, sepse gjithë brendia kuptimore e saj është 
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pohuese, ndërsa fjalia kryesore në formë, formalisht është pohuese, por brendia 
e saj është mohuese. 

 
 2.   Kanë karakter plotësisht të supozuar, të imagjinuar si mohues pra të rremë 
fjalitë kushtore me ndërtimet me lidhëzen e kushtores “if,” dhe pjesëzën 
mohuese “not” në anglisht, dhe “sikur” dhe pjesëzen mohuese “mos” + kohë e 
shkuar e lidhores në shqip. Në të vërtetë veprimi, fakti i shprehur në një fjali të 
tillë është pohues, i vërtetë real, i kryer, i realizuar, pamvarësisht nga forma 
mohuese e ndërtimit të saj. p.sh:  

- He would have done very well for himself if he had not died. (J.G,. The F. 
Saga, 322). (he died) 

- Kushedi ç’karrierë do të bënte sikur të mos kish vdekur. (J. G., Saga I, 
424). 

- It would have been the same for me if I didn’t take care of myself. (J.G,. 
The F. Saga, 322).  

- Edhe unë do ta pësoja sikur të mos kujdesesha për shëndetin.(J.G., Saga, 
91). 

 
 3.   Shprehin një veprim, një fakt të supozuar si mohues, si të paqenë, si jo real 
pra të rremë, disa fjali mënyrore të ndërtuara me lidhëzat“as if,”  “as though” 
dhe pjesëzën mohuese “not” në anglisht, dhe “sikur” dhe pjesëzat mohuese 
“nuk, s, mos” në shqip. Ky lloj ndërtimi synon vetëm e vetëm për ta bërë më 
efikas, më të gjallë, më shprehës mendimin e gjithë kumtimit. 
  

- James repeated: “Bless you!” as if he did not quite know what they 
meant.   (J.G,. The F. Saga, 476). 

- Xheimsi përsëriti fjalët: “Të ruajtë zoti!”, sikur nuk kuptonte se ç’donin 
të thoshnin. (J. G., Saga II ,250).  

- He had a way of staring hard at a girl as though,he hadn’t seen one 
before and   then blushing. (G.G., The Quiet A, 45). 

- Ai kishte një mënyrë të shikuari ndaj një vajze,sikur të mos kishte parë 
kurrë të tillë dhe pastaj skuqej. (G.G., Amerikani,31). 

- He was a stout middle-aged man with an exaggerated bottom and a face 
that looked as if it had never needed a razor. (G.G., The Quiet A, 43). 

- Ai qe një mesoburrë i ngjeshur,bythëmadh dhe me një fytyrë që dukej 
sikur s’kishte kurrë nevojë për brisk. (G.G., Amerikani,27). 

 
       Shprehin mohim të rremë edhe disa fjali në dukje mohore për nga ndërtimi, 
por që në fakt pohojnë të kundërtën. Nëpërmjet tyre tregohet se asnjë veprin, 
asnjë fakt nuk mund të jetë real. Të njejtën gjë, pra mohim të rremë, shprehin 
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edhe fjalitë pyetëse në formën mohore në të cilat më shumë se sa pyetet 
evidentohet fakti se krejt e kundërta ndodh, pra pohohet ekzistenca e një 
realiteti tjetër dhe këtë e tregojnë shembujt e mëposhtëm. Karakteristikë e 
këtyre të fundit është se pyetjet shoqërohen edhe me një intonacion të veçantë, 
që tregon se folësi  dhe bashkëbiseduesi kanë të njëjtin qëndrim në lidhje me 
ç’ka diskutohet.p.sh.   
 

- No Forsytes has given a dinner without providing a saddle of mutton. (J.G.,   
The F. Saga, 37). 

- Asnjë Forsait s’ka shtruar darkë pa u nxjerrë miqve shpinë dashi. (J. G., 
Saga,53). 

- Hadn’t that always seemed very extraordinary to Soames? (J.G.,The F. 
Saga, 38). 

- A nuk i qe dukur gjithmonë  shumë e çuditshme kjo Somsit?(J.G., Saga , 
54). 

- Nobody can go on living without some belief.   (G.G., The Quiet A, 105). 
- Askush nuk vazhdon të  rrojë pa ndonjë besim.  ( G.G.,  Amerikani, 92). 
- Haven’t you got any mental concepts? (G.G., The Quiet A, 105). 
- Ti nuk ke ndonjë koncept mendor? (G.G.,  Amerikani, 92). 
- But hadn’t I on my first walk up the rue Catinat noticed first the shop with 

the Guerline perfume and comforted myself with the thought that after all 
Europe was only distant thirty hours?( G.G., The Quiet A. 36). 

- Pra, a nuk kisha vënë re unë, në shëtitjen time të parë përpjetë rrugës 
Katinat, dyqanin me parfumin Guerline dhe a nuk e kënaqa veten me 
vendimin se sidoqoftë Europa ishte larg vetëm 30 orë?(G.G.,Amerikani , 
20). 

 
4. Mohim të rremë shprehin edhe një tip fjalish dëftore-thirrmore me 

strukturë mohuese, të cilat shprehin dëshirën e folësit për mosekzistencën e një 
fakti, për mosqënien e tij, por pamvarësisht nga kjo fakti ekziston realisht. p.sh: 

 
  -    I wished that he had not come. (J.G.,The F. Saga, 155). 

- Më mirë të mos kish ardhur fare. (J. G., Saga ,  225). 
- I wish I had never undertaken your house. (J.G.,The F. Saga, 91). 
- Më mirë të mos e kisha marrë përsipër këtë punë – tha papritmas Bosini. 

( J. G., Saga,131). 
- I wished that he hadn’t asked that question. (G.G., The Quiet A. 115). 
- Do të doja që ai të mos e kishte bërë këtë pyetje.( G.G.,  Amerikani, 102). 
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   5.  Edhe ndërtimet mohuese  me pjesëzën modale “allegedly” + “not” + 
“foljen” (në anglisht) dhe “gjoja” + “nuk” + “folje” (në shqip), në brendi 
janë pohuese se tregojnë një fakt të paqenë, një veprim të parealizuar. Në këto 
ndërtime mohuese me këtë strukturë, folësi që përmend fjalët e të tjerëve i hedh 
poshtë ato, i përgënjeshtron dhe nuk i pranon si të vërteta, pra pohon të 
kundërtën. Me ndihmën e pjesëzës “allegedly” apo “gjoja” dhe të një 
intonacioni ironik  përbuzës, tallës, qeshës e hedh poshtë  mendimin e të tjerëve 
si fakt jo të vërtetë që nuk i përgjigjet realitetit. Shpesh në shqip pjesëza gjoja 
vjen pas lidhëzës se. 

- He behaved allegedly he didn’t get the point of her claim.(J.G.,The F. 
Saga,558). 

- Bëri se gjoja nuk e kuptoi pretendimin e saj. (J. G., Saga III,  25). 
 
      Pra si përfundim mund të themi se në ndërtimet qe shprehin mohim të 
rremë, rol luajnë jo vetëm pjesëzat mohuese, por dhe mjete të tjera leksiko-
gramatikore, të cilat në kombinim me njëra tjetrën, mundësojnë që ndërtime në 
dukje mohuese për nga mjetet e përdorura të bëjnë një  pohim,duke i dhënë 
gjithë brendisë kuptim pohues. 
    
      Mohimi ekspresiv 
 
      Duke e analizuar mohimin si një kategori gjuhësore duhet thënë se, përveç 
mjeteve leksiko – gramatikore që shërbejnë për shprehjen e tij, siç janë pjesëzat 
e ndryshme mohuese, parashtesat dhe elementet e tjera fjalëformuese me 
kuptim mohues, ndërtimet sintaksore që kanë vlerë mohuese, të cilat u 
analizuan hollësisht në pjesët e mëparshme, ka dhe mjete të tjera gjuhësore që 
japin ide mohuese ose pohuese, i tillë është edhe intonacioni me elementët  e 
tij.  

Intonacioni i të folurit i riprodhuar në një farë mase në të shkruar me 
shenja pikësimi, është një mjet shumë efikas për t’i dhënë ngjyrime nga më të 
ndryshmet një thënieje. Nëpërmjet tij mund të jepen edhe idetë e mohimit dhe 
pohimit të veshura me nuanca të ndryshme.  

Ashtu sikurse ndodh në të gjitha gjuhët edhe në gjuhët anglisht dhe 
shqip ulja ose ngritja e zërit, toni i tendosur ose jo, ngjyrimet melodike të 
ndryshme që ka aftësi çdo njeri t’i japë  thënies në rrethana të caktuara, të 
gjitha këto bëjnë që një mendim i shprehur në fjalë ose në fjali të marrë vlerë 
kuptimore të ndryshme,  pra kuptim pohues ose mohues. Pikërisht duke u nisur 
nga një mjet i tillë, që ndonjëherë mund të jetë i vetmi element  për të dalluar 
nëse një ndërtim  shënon pohim ose mohim, këtë shprehje të mohimit do ta 
quajmë mohim ekspresiv, sepse këtu çdo gjë varet nga intonacioni 
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pamvarësisht nga roli që mund të ketë edhe ndonjë mjet tjetër leksiko-
gramatikor. 
    Në fjalitë e ndryshme dhe kryesisht në ato pyetëse retorike, nxitëse, 
thirrmore etj. nuancat mohuese apo pohuese mund të lindin pamvarësisht nga 
pjesëzat mohuese. Ato zakonisht shoqërohen me nuanca të tjera si pamundësi, 
pasiguri, habi, dyshim, mosbesim keqardhje, ironi, etj. 

Duhet thënë se nuancat e sipërpërmendura që fiton fjalia nuk i japin 
pjesëzat mohuese, por dalin nga tërë konteksti, nga kuptimi leksiko-gramatikor 
i fjalëve të veçanta, nga një lidhje e veçantë e fjalëve me njëra tjetrën, nga 
intonacioni me elementët e tij. Këtë lloj mohimi ne e gjejmë në të dy gjuhët në 
tipet e ndryshme të fjalive të cilat për nga funksioni i tyre në ligjërim do t’i 
klasifikojme si: fjali dëftore thirrmore dhe fjali pyetëse retorike dhe thirrmore. 

    
� Mohimi ekspresiv në fjalitë dëftore thirrmore. 

 
Nisur nga mjetet e përdorura karakteristikë e tyre e përgjithshme është 

përdorimi i disa fjalëve leksiko-gramatikore të caktuara që bëjnë  edhe më të 
qartë e më të dukshëm karakterin thirrmor si: përemrat pyetës: who, what në 
anglisht, kush, ç, çfarë në shqip dhe ndajfoljet pyetëse where, when, how në 
anglisht, kur, ku, sa, si në shqip. p.sh:  

 
- How can one promise that?( G.G.,  The Quiet American, 89).=no one can. 
- Si mund të premtohet kështu?(G.G.,  Amerikani, 75).=nuk mund të 

premtohet. 
- How do I know?( G.G.,  The Quiet Amerikan, 26).=I don’t know. 
- Si mund ta di unë? (G.G.,  Amerikani, 10).=unë s’e di. 
- Who could tell what his son’s circumstances really were?( J.G., The F. 

Saga,27). 
- Kush mund të thoshte si qe gjendja e vërtetë, në të cilën ndodhej i biri?( J. 

G., Saga,  64).=askush nuk mund të thoshte. 
- But then who could tell?( J.G.,The F. Saga, 27).=nobody could tell. 
- Po kush mund ta dinte?( J. G., Saga,  37).=askush nuk e dinte. 
- What do you know about sculpture? (J.G.,The F.Saga, 46).=you know 

nothing. 
- E ku merr vesh ti nga skulptura.( J. G., Saga,62).=ti nuk merr vesh. 
- What other ladies were there!Stodgy chap. (J.G.,The F.Saga, 333).=no 

others. 
- Budallai i dreqit!E ku kish zonja të tjera! ( J. G.,Saga,438).=nuk kish si 

ajo. 
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       Është e vërtetë që këto fjali janë fjali pyetëse për nga forma por ama ato 
nuk pyesin për diçka, në to nuk bëhet pyetje mirëfilli për të marrë përgjigje, për 
të ditur një fakt ose për të siguruar për vërtetësinë e tij. Përgjithësisht në këto 
ndërtime shprehet pamundësia e një veprimi, e ndalimit të tij, e njohjes së një 
fakti a të një rrethane. Kjo pamundësi shoqërohet me nuanca habie, dyshimi, 
pasigurie e të tjera si këto. Në ndërtimin e këtyre fjalive të tipit dëftore 
thirrmore  një rol të rëndësishëm luan intonacioni i cili është dukshëm thirrmor 
si dhe rendi i fjalëve  i cili ka formën e një pyetje duke nisur gjithnjë me një 
ndajfolje pyetëse ose përemër pyetës. 
 

� Mohimi ekspresiv në fjalitë pyetëse retorike dhe thirrmore.    
 

    Përsa i takon ndërtimit këto fjali janë fjali pyetëse për nga ndërtimi, por që 
nuk pyesin për diçka, në to nuk bëhet pyetje për të marrë informacion në lidhje 
me diçka, për të ditur një fakt ose për t’u siguruar për vërtetësinë a 
pavërtetësinë e diçkaje. Në këtë rast asgjë nuk është e panjohur as për folësin 
dhe as për dëgjuesin.  
       Për nga përmbajtja pyetjet retorike janë të njëvlerëshme me fjalitë dëftore, 
ato pohojnë ose mohojnë diçka por kanë mjete specifike të fjalive pyetëse: 
intonacion të  dukshëm pyetës dhe fjalë pyetëse etj. Le të analizojmë :  
 

- Let you go? How can I let you go? We’re married. (J.G., The F. Saga, 
177).= ( I can’t let you go! You know as I do) 

- Të të lë të lirë? Si mund të të lë të lirë? Jemi të martuar. (J. G., Saga,257. 
= (s’mund të të lë të lirë! Ti e di po aq mirë sa dhe unë)  

- How can you like this scent? (J.G.,The F. Saga,  97).=(It’s not a scent 
you could like) ose (you can’t like a scent like this. I am right at saying 
this) 

- Si mund t’ju pëlqejë një aromë e tillë? (J. G., Saga I, 140).=(një aromë e 
tillë s’mund të pëlqehet.-Dhe ti kështu mendon) 

 
Të dyja ndërtimet, domethënë si fjalitë pyetëse dhe ato dëftore janë 

sinonimike për nga ana kuptimore. Atëherë ku dallohen njëra nga tjetra? 
Megjithëse sjellin të njëjtin fakt ato dallohen:  
 
  a.    Nga pikpamja subjektive, domethënë nga pikëpamja e marrëdhënieve të 
folësit me bashkëbiseduesin. 
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  b.    Nga fakti se në ndërtimin dëftor mohues  është shprehur një fakt si 
konstatim i thjeshtë, ndërsa në ndërtimin pyetës retorik (mohues) fakti i 
konstatuar merr një karakter më kategorik pa synuar  marrjen e informacionit. 
      Duke i analizuar, fjalitë pyetëse retorike dallohen nga fjalitë pyetëse të 
zakonshme nga ana logjike, ndërsa fjalitë pyetëse të zakonshme pyesin për 
diçka dhe kërkojnë përgjigje, fjalitë pyetëse retorike shprehin një gjykim të 
zakonshëm kategorik pohues ose mohues pyetja retorike është e 
barasvlerëshme me gjykimin kategorik plus thirrjen. Fjalia pyetëse retorike nuk 
kërkon përgjigje; ajo nënkuptohet në vetë pyetjen, në cilësinë e pohimit ose të 
mohimit. Asgjë s’është e panjohur për folësin në to, çdo gjë është e njohur, e 
ditur, e vërtetë dhe e qartë. p.sh:  
 

- What could he do? (J.G., The F. Saga, 116).= (he could do nothing – he 
couldn’t do anything)  

- E ç’mund të bënte ai? ( J. G., Saga I,168).= (ai s’mund të bënte asgjë.) 
- Done? How should I know. (J.G., The F. Saga, 151).= (I don’t know) 
- Ç’të bëjmë? Ku ta di unë. (J. G., Saga I, 219).=(nuk e di,-s’kam si ta di) 
- What is that to me? (J.G.,The F. Saga, 133).=It has nothing to do with 

me) 
- Ç’më hyn mua në punë?  (J. G., Saga I,  192).=(mua kjo s’më duhet) 
- “Any more?” – said James bewildered, “Who should there be more? I 

don’t.   know any more”.( J.G.,The F. Saga, 121).=(there is no one else to 
come) 

- Ndonjë tjetër? – pyeti Xheimsi i habitur, - E kush mund të vijë tjetër? Nuk 
e di se kush mund të vijë tjetër.( J. G., Saga I,  199).=(s’ka kush të vijë 
tjetër) 

- . . . and at seventy five, what was left that could give  him pleasure, but – 
saving? (J.G.,The F. Saga, 61).=( nothing was left to give him pleasure) 

- Ç’kënaqësi tjetër të ndjente në moshën shtatëdhjetë e pesëvjeçare, përveç 
kursimit? (J.G.,The F. Saga I, 114).=(nuk kish tjetër gjë që t’i jepte 
kënaqesi) 

- But what good was it to talk to him?There was an unreality in both our 
arguments... (G.G., The Quiet American, 185).=(it was of no good talking 
to him) 

- Po ç’të mirë kishte t’ia thoje atij këto?Kishte një mungesë realiteti në të 
gjitha… (G.G., Amerikani, 175).=(s’kish asnjë të mirë t’ia thoje) 

 
    Kur shqiptojmë këto fjali ka shumë rëndësi intonacioni që përdorim dhe 
përpos kësaj dhe theksi logjik mbi ç’fjalë bie. Fjalitë pyetëse të zakonshme 
ndahen nga ato retorike vetëm për çështje intonacioni. Nëse do të theksonim 
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më tepër njërin nga përemrat ose ndajfoljet pyetëse atëherë do të kishim të 
bënim me një pytje që kërkon përgjigje. Në të kundërt, kur intonacioni 
shpërndahet në të gjithë pyetjen pa spikatur logjikisht ndonjë gjymtyrë në 
veçanti, pra është intonacion pyetës thirrmor që i jep fjalisë një melodikë të 
veçantë njitëse-zbritëse atëherë nuk kemi një pyetje të zakonshme, fjalia nuk 
shpreh pyetje, në të nuk pyetet për të marrë përgjigje ajo shpreh një gjykim 
mohues kategorik të barasvlershëm me një gjykim mohues. Në këtë rast 
përemrat pyetës apo ndajfoljet pytëse e kanë humbur kuptimin si të tilla dhe 
kanë marrë vlerë pasthirrmore.     
_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
Konkluzion 

Mohimi i nënkuptuar,mohimi i rremë dhe mohimi ekspresiv janë të 
mundur dhe gjënden në të dy gjuhët. Përgjithësisht në të dy gjuhët përdoren 
mjete të njëjta për shprehjen e tyre. Karakteristikë e mohimit të nënkuptuar 
është se, edhe pse mungojnë pjesëzat mohuese që rrinë para kallëzuesit si 
bartëse kryesore të mohimit, fjalia mund të kumtojë një mohim me ndihmë të 
pjesëzave modale si dhe me anë të përdorimit të formave të ndryshme kohore si 
subjunctive mood në anglisht dhe kohëve të ndryshme të lidhores në shqip.  
Përsa i takon mohimit të rremë duhet thënë se mohues është vetëm ndërtimi 
formal i fjalisë, gjithë brendia e saj është pohuese, pikërisht për këtë arsye ai 
nuk është mohim i vërtetë, por një mohim i rremë. Së fundi në të gjitha gjuhët, 
duke përfshirë anglishten dhe shqipen folësi gjatë ligjërimit krahas disa 
elementëve të veçantë  leksiko-gramatikorë  përdor uljen dhe ngritjen e zërit, të 
tendosur ose jo duke i dhënë thënjes një kuptim të caktuar pohues apo mohues. 
Në rastin e një kuptimi mohues ku rolin  kryesor e luan intonacioni si një mjet 
efikas kemi të bëjmë me mohim ekspresiv. Ai është karakteristikë e fjalive 
dëftore thirrmore, fjalive pyetëse retorike  dhe fjalive thirrmore. 
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KAPITULLI I  VIII 
 

GABIMET MË TË SHPESHTA TEK FJALIA MOHORE TË BËRA 
NGA NXËNËSIT QË MËSOJNË ANGLISHT 

 
Gabimet e përgjithshme të bëra nga studiues shqiptare të anglishtes si 

rezultat i interferencës së gjuhës amtare. 
Fenomeni i gjuhës burim që influencon të mësuarit e gjuhës target, shpesh 

etiketetohet si ndërhyrje e gjuhës së parë L1 ose trasferim. Në qoftë se ky 
transferim apo kalim mundëson të mësuarit e gjuhës që synojmë (target 
language) atëherë ne e konsiderojmë këtë një kalim apo trasferim pozitiv. Nga 
ana tjetër kur gjuha e parë L1 perceptohet si shkak për gabimet e përgjithëshme 
në gjuhën që synojmë të mësojmë, termi i preferuar është kalim apo trasferim 
negativ. Rastet e shembujve të mëposhtëm  do të fokusohen në ato raste kur ky 
trasferim negativ manifestohet më shpesh. 

Kështu një grupi nxënësish të një niveli elementar dhe disi pre-
intermediate  prej 50 vetësh ju kërkua;  të përkthenin nga shqipja në anglisht, 
ose të kthenin nga forma pohore në formën mohore fjalitë e mëposhtme. 
Përgjigjet e tyre ishin nga më të ndryshmet. Pati sigurisht në një mase më të 
madhe përgjigje të sakta, por në një masë disi të vogël pati edhe përgjigje që 
dukeshin qartë manifestime të interferences së shqipes. Shembujt e mëposhtëm 
e tregojnë këtë më së miri : 

 
Përdorimi i Përemrave të Pacaktuar dhe ndajfoljeve në fjali mohore 
 

               Unë nuk di asgjë për këtë. 
Përgjigjet e nxënësve që gabuan: 
                                                      I don`t  know nothing about this. 
                                                     I know not nothing about this. 

                         I not know nothing about this. 
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               Ajo nuk bleu asgjë në treg. 
Përgjigjet e nxënësve që gabuan: 

              She didn`t buy nothing in the market.     
             She bought not nothing in the market. 
            She not bought nothing in the market. 
              Ajo nuk foli fare. 

Përgjigjet e nxënësve që gabuan: 
                                                      She didn`t speak not a word. 

              She  didn’t spoke not a word. 
             She not spoke a word. 
 

Pra shembujt e mësipërm janë një shprehje e qartë e interferencës së 
shqipes si një gjuhë polinegative dhe kjo solli përdorimin e dy mohoreve në një 
fjali gjë që është e papranueshme për anglishten. Nga ana tjetër të bie në sy 
përdorimi i pjesëzës mohuese para kallëzuesit siç ndodh në shqip, të mos flasim 
pastaj dhe për formën e gabuar të foljes në kohën e shkuar në formën mohore. 

Shpesh gabime nga ana e nxënësve u vunë re edhe në përdorimin e 
përemrave të pacaktuar si: no, nothing, nobody apo ndajfoljes nowhere. 
Kështu përkthimit nga shqipja në anglisht të fjalive të mëposhtme ata ju 
përgjigjën: 

 
                Ata nuk shkuan asgjëkundi. 

Përgjigjet e nxënësve që gabuan: 
    They didn`t go nowhere. 
    They went not nowhere. 
    They not went nowhere. 
 

                      Në festën e ditëlindjes së saj ai nuk njihte asnjeri. 
 Përgjigjet e nxënësve që gabuan: 

                      In her birthday party he didn`t know nobody. 
           In her birthday party he knew not nowbody. 
          In her birthday party he didn’t knew nowbody. 
 
 Ne nuk kemi asnjë mik në Gjermani. 

Përgjigjet e nxënësve që gabuan:         
        We don`t have no friends in Germany. 
        We haven’t no friends in Germany. 
        We not have no friends in Germany. 
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        Pra siç shihet nga fjalitë e mësipërme ata shpesh të influencuar nga shqipja 
harrojnë se këta përemra me kuptim  të brendshëm mohues  i japin fjalisë 
kuptim negativ dhe si të tillë e kërkojnë foljen- kallëzues në formën pohore,  
nga ana tjetër po të veçojmë nga secili rast  vetëm fjalitë e para, sepse të dytat 
siç duket qartë janë totalisht të gabuara, do të vinim re se ajo që do të 
nënkuptohej nuk do të qe më një fjali me kuptim mohues, por me kuptim 
pohues. Konkretisht fjalitë e mësipërme do të kumtonin: 

- Ata shkuan diku. 
- Në festën e ditëlindjes së saj ai njihte dikë. 
- Ne kemi miq në Gjermani. 

Kemi përsëri përdorimim të gabuar të formës mohore të kallëzuesit si në 
rastet e mësipërme si rezultat i interferencës së shqipes. 
Nuk përjashtohen edhe rastet kur nxënësit përdorin në mënyre të gabuar 
përemrat e pacaktuar; some, somebody, someone, something apo ndajfoljen 
somewhere në fjalitë mohore, kur siç dihet në anglisht ato përdoren kryesisht 
në fjali pohore ( me disa përjashtime) p.sh. Do you want some more tea? Apo 
Some more sugar?) Kështu kërkesës: Ktheni fjalitë e mëposhtme në fjali 
mohore ata ju përgjigjen: 
 

  I have some English books at home. 
Përgjigjet e nxënësve që gabuan: 

                        I don’t have some English books at home. 
                       I have not some English books at home. 
Kur duhej të ishte: 

I don’t have any English books at home. Ose  I have no English books at home. 
 
   We want to go somewhere. 

Përgjigjet e nxënësve që gabuan: 
               We don’t want to go somewhere. 
                                We not want to go somewhere. 
                                We want not to go somewhwre. 

Kur duhej të ishte: 
We don’t want to go anywhere. Ose   We want to go nowhere. 
 
She met somebody interesting at the party. 

Përgjigjet e nxënësve që gabuan: 
                                 She didn’t meet somebody interesting at the party. 
                                 She met not somebody interesting at the party. 
                                 She not met somebody interesting at the party. 

Kur duhej të ishte: 
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She didn’t meet anybody interesting at the party. 
She met nobody interesting at the party. 
 
Një rast tjetër i përdorimit të gabuar nga ana e nxënësve të foljes- 
kallëzues në   

formën mohore është edhe ai kur në përbërje të fjalisë është lidhëza kushtore 
unless. Kështu fjalitë si më poshtë ata i përkthyen: 
 

Unë nuk do t`a pi çajin nëse nuk është i nxehtë. 
I won`t drink the tea unless it is not hot. 

 
Ti nuk do të kalosh në qoftë se nuk punon më shumë. 
You won’t pass  unless you don’t work harder. 

 
Ata do të luajnë futboll nëse nuk bie shi. 
They will play football unless it doesn’t rain. 
 

Pra siç shihet nga shembujt e mësipërm kemi një përdorim të gabuar të 
formës së foljes në pjesën e dytë të fjalisë, kur dihet që lidhëza unless e ka vetë 
të brendshëm mohimin (if not) dhe folja-kallëzues duhet në formën pohore. 

  
           Fjalitë Mohore me Foljet Ndihmëse 
 

Në një numër më të vogël por gjithsesi prezent ishin disa nxënës të cilët 
kërkesës: ktheni fjalitë e mëposhtme në shqip nga pohore në mohore në 
anglisht iu përgjigjën me mospërdorimin e foljes ndihmëse  do, does, did por 
duke vendosur pjesëzën mohuese not përpara foljes - kallëzues ashtu siç ndodh 
në shqip ose nisur nga ndërtimi am not, is not apo are not e vendosin pjesëzën 
mohuese not pas foljes - kallëzues.  psh: 

 
Ai punon çdo ditë.  

Përgjigjet:      He works not every day       ose  
           He not work every day   (shpesh mungon “ does ” i vetës së tretë) 

 
Ajo flet anglisht. 

Përgjigjet:      She speaks not English.        ose  
            She not speak English.  (shpesh mungon “ does ” i vetës së tretë)  

 
Ata nuk jetojnë  në pallat por në një shtëpi. 

Përgjigjet:      They live not in a flat but in a house. 
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            They not live in a flat but in a house. 
 

     Gabime të tilla vihen re tek nxënës të cilët janë në fazat e para të studimit të 
gjuhës angleze.Shprehje kjo e qartë e interferencës së gjuhës së tyre amtare, 
(L1), në këtë rast e shqipes. 

 
           Gjithashtu të shpeshta janë gabimet në fjalitë mohore në kohën e kryer të 
thjeshtë ku nxënësit nuk bëjnë kujdes, që foljen, e cila mbart kuptimin kryesor 
ta vënë në infinitiv ose në formën bazë, por e lënë në simple past. Kështu 
përkthimit të fjalive si më poshtë iu përgjigjën: 
 

Ata nuk shkuan në shkollë dje. 
Përgjigjet:      They didn`t went to school yesterday. 

 
Ajo nuk humbi pasaportën, por biletën. 

Përgjigjet:      She didn`t lost her passport ,but the ticket. 
 

Unë nuk dija çfarë të thoshja. 
Përgjigjet:      I didn`t knew what to say. 

 
Ai nuk e pa filmin e saj të fundit. 

Përgjigjet:      He didn`t saw her last film. 
 

Përsa i takon sintaksës është me vend të themi se edhe kjo bëhet shkak 
për gabime nga ana e nxënësve.Dihet që në anglisht rendi i fjalëve në fjalinë 
dëftore është më strikt pra kemi skemën S+V+(O)+(A), strukturë kjo që 
diktohet nga mungesa e mbaresave, ndërsa në shqip ky rend fjalie falë këtyre të 
fundit është më fleksibël pra më i lirë. Nxënësit të influencuar nga gjuha burim 
L1 i transferojnë këto karakteristika tek gjuha target. Eshtë kjo arsyeja që ata  
në mënyrë të gabuar përkthejnë fjalë për fjalë, fjalinë e dhënë pa marrë 
parasysh ndryshimet në rendin e fjalëve  që këto dy gjuhë manifestojne. Kështu 
fjalitë në shqip të përkthyera nga ata në anglisht rezultuan me gabime si më 
poshtë: 

 
Ajo asgjë nuk thoshte,por vetëm dëgjonte.  

Përgjigjet:      She nothing said,but listened. 
Kur duhej të ishte: 
She said nothing, but listened only. 
 
Atë askush nuk e ndihmoi. 
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Përgjigjet:      Her nobody helped. 
Kur duhej të ishte: 
Nobody helped her. 
 
Ai një gjë të tillë nuk e kishte parë askund. 

Përgjigjet:      He such a  thing had seen nowhere. 
Kur duhej të ishte: 

      Nowhere, had he seen such a thing. Ose He had seen such a thing nowhere. 
 

Ai nuk do ta bënte kurrë atë gabim. 
Përgjigjet:      He would do never that mistake. 

Kur duhej të ishte: 
He would never do that mistake. 
 
Sigurisht këto janë disa nga gabimet që lidhen me fjalinë mohore, por jo 

të vetmet që bëhen nga shqiptarët që mësojnë anglisht. Gjithsesi këta shembuj 
janë shprehje të qarta që tregojnë se si gjuha e tyre amtare( L1) si gjuhë e një 
grupi tjetër interferon në gjuhën target(L2) siç është  rasti ynë i gjuhës angleze. 

 
 

_____________________ 
     
         Konkluzion 
           Gabimet në këtë kategori përgjithësisht rezultojnë nga ndryshimet 
morfologjike dhe sintaksore në strukturën e të dy gjuhëve. Në nivelin 
morfologjik, për shembull shqiptarët nuk bëjnë dallimin e duhur në lidhje me 
natyrën mononegative të gjuhës angleze dhe atë polinegative të gjuhës shqipe. 
Ndërsa nga pikpamja sintaksore  ata harrojnë rendin e fiksuar deri diku të 
fjalisë në gjuhën angleze. 

Duke analizuar mohimin duhet të themi se problemi i mohimit gjuhësor 
është një nga çështjet më të ndërlikuara të gjuhësisë dhe kjo rrjedh jo vetëm 
nga fakti se në të ngërthehen  shumë  faktorë qoftë gjuhësorë, qoftë jashtë 
gjuhësorë, por duke e parë problemin  e mohimit  midis gjuhëve të ndryshme 
shohim se ai nuk është i njëjtë për të gjitha gjuhët por ka specifikën e tij.  

Nisur nga sa më sipër në lidhje me gabimet e manifestuara nga nxënësit, 
mësuesve të gjuhës së huaj në rastin tonë të anglishtes u del detyrë që të shtojnë 
jovetëm punën nga pikpamja teorike, por një vëmendje më e madhe i duhet 
shtuar punës praktike. Nxënësit duhet të nxiten e të motivohen që të lexojnë sa 
më shumë materiale autentike që do të shërbenin si modele për ta, por edhe 
ushtrime konkrete që do të kishin të bënin me fjalinë mohore duhet të zënë një 
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pjesë të konsiderueshme të punës së tyre praktike. Mësuesit duhet të punojnë në 
mënyrë graduale duke zhvilluar më tepër orë ushtrimesh. Në fillim ato mund të 
jenë ushtrime tip ku mbi bazën e modeleve të dhëna për këtë temë nga ana e 
nxënësit të kryen zëvendësime mekanike dhe me rritjen e shkallës së 
përvetësimit të gjuhës të kalohet në detyra të pavarura krijuese ku nxënësit të 
përdorin në mënyrë të natyrshme dijet e përftuara në lidhje me një sërë 
tematikash të gramatikës së gjuhës angleze, ku sigurisht dhe mohorja duhet të 
jetë patjetër pjesë integrale e saj. Gjykojmë se në këtë mënyrë kjo do të 
mundësonte një përvetësim më të mirë të nxënësve përsa i përket problemit të 
ndërtimit dhe të përdorimit të fjalive mohore në veçanti dhe mohimit gjuhësor 
në përgjithësi.  
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KONKLUZIONE 
mbi 

Mohimin mënyrat dhe mjetet e shprehjes së tij në anglisht dhe në shqip 
       

Mohimi në vetvete është nje koncept shumëplanësh. Eshtë pikërisht kjo 
arsyeja pse ne atë e gjejmë si kategori filizofike, ku me mohim kuptohet 
shndërimi i një sendi a dukurie në një send a dukuri tjetër, si kategori logjike ku 
në bazë të kriterit të  cilësisë ato ndahen në gjykime pohuese dhe gjykime 
mohuese dhe si kategori  gjuhësore. Natyrshëm lind pyetja: Ç’është mohimi 
gjuhësor dhe ç’lidhje ka fjalia mohuese me gjykimin mohues? Gjykimi dhe 
fjalia janë të lidhura ngushtë, gjykim jashtë fjalisë nuk ka, dhe si formë e 
ekzistencës së gjykimit është fjalia. Mjet i shprehjes  së çdo gjykimi qoftë 
pohues, qoftë mohues, është fjalia. Përderisa gjykimi mohues shpreh mungesën 
e tiparit te sendi ose mungesën e lidhjeve, të marrëdhenjeve në mes sendeve 
dhe fenomeneve në një moment të dhënë, dhe fjalia mohuese, që shpreh këtë 
gjykim mohues tregon mungesën e sendit, mungesën e tipareve  të sendit, 
mungesën e veprimit ose të gjëndjes: p.sh. Ai nuk është mësues. Djali nuk 
erdhi. Kjo nuk është e rëndësishme. Ata nuk shkuan asgjëkundi.etj. 

Duke analizuar mohimin duhet të themi se problemi i mohimit gjuhësor 
është një nga çështjet më të ndërlikuara të gjuhësisë dhe kjo rrjedh jo vetëm 
nga fakti se në të ngërthehen shumë  faktorë qoftë gjuhësorë, qoftë jashtë 
gjuhësorë, por duke e parë problemin  e mohimit  midis gjuhëve të ndryshme 
shohim se ai nuk është i njëjtë për të gjitha gjuhët por ka specifikën e tij.  

Kështu në këtë punim u bënë përpjekje për të bërë një analizë 
krahasuese  të mohimit midis këtyre dy gjuhëve dhe tek tuk duke prekur 
përciptazi këtë problem edhe në disa gjuhë të tjera dhe pamë se midis tyre  
kishte anë të përbashkëta dhe anë të ndryshme. 

Duke trajtuar problemin e mohimit gjuhësor pamë se ai shprehet me 
mjete të ndryshme gjuhësore si: pjesëzat mohuese, parashtesat me kuptim 
mohues, prapashtesa mohuese “less” në anglisht e “los” në gjermanisht, 
përemrat e pacaktuar mohues,  ndajfoljet mohuese dhe mjete të tjera leksikore 
me kuptim mohues. Po ashtu u vu re se mjetet mohuese nuk kanë vend të 
caktuar dhe përdorim sasior të njëjtë në një fjali në gjuhë të ndryshme. Disa 
gjuhë mund të përdorin më shumë se një mjet mohues njëherazi, siç janë gjuhët 
polinegative (shqipja, frëngjishtja, rumanishtja, spanjishtja, gjuhët sllave), 
ndërsa gjuhë të tjera të quajtura mononegative nuk e durojnë përdorimin e disa 
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mjeteve të tilla mohuese njëherazi, ato në një fjali përdorin vetëm një element 
mohues siç janë gjuhët mononegative (latinisht, anglisht, gjermanisht).  

Kështu ne pamë se shqipja si gjuhë polinegative e përdor gjerësisht 
mohimin e dyfishtë me aktivizimin njëherazi brënda së njëjtës fjali të pjesëzës 
mohuese dhe të përemrit ose  ndajfoljes mohuese, ky fenomen gjen shprehje 
dhe në gjuhët polinegative të sipërpërmendura. Duhet të themi se në anglisht ky 
mohim ka ekzistuar, por sot ajo nuk e përdor një mohim të tillë. Ndryshe nga 
anglishtja ne pamë se shqipja mund të përdorë dhe mohimin e shumëfishtë dhe 
të përforcuar duke përdorur në të njëjtën kohë më shumë se dy mjete mohuese 
(pjesëza mohuese + përemër të pacaktuar mohues ose ndajfolje mohues + 
pjesëz përforcuese). 

Megjithatë ne duhet të evidentojmë faktin se përdorimi i mohimit të 
dyfishtë dhe të shumëfishtë ose të njëfishtë është tipar i brendshëm i një gjuhe, 
është diçka e veçantë, specifike e saj. Prandaj pohimet e disa dijetarëve se 
mospërdorimi i mohimit të dyfishtë dhe përdorimi i mohimit të njëfishtë 
gjendet në qëndra të qytetëruara dhe kjo tregon “shkollim gramatikor” dhe 
nivel të lartë kulture është pa baza shkencore. 

Përsa i përket mohimit intensiv atë e gjejmë si në anglisht ashtu edhe në 
shqip. Sigurisht ai shfaqet në secilën gjuhë me veçoritë e tija. E përbashkëta e 
tij është se në të dy gjuhët ai shprehet duke përdorur intensivët e mohimit. Këta 
intensivë mund të jenë pjesë fare të vogla të trupit, njësi matëse të kohës, 
hapësirës, shprehje që kanë të bëjnë me botën e brendëshme të njeriut të cilat 
shprehin ndjesi, perceptim, opinion etj. mbiemri “i vogël” në shkallën sipërore 
si dhe një sërë emrash të përgjithshëm të paraprirë nga numërorë. Në të dy 
gjuhët folja-kallëzues mund të jetë në formën pohore ose mohore janë pikërisht 
intensivët e sipërpërmendur ata që luajnë rolin kryesor në shprehjen e këtij lloj 
mohimi. 

 Duhet theksuar se në të dyja gjuhët si në anglisht ashtu edhe në shqip 
mohimi kryesisht shprehet me pjesëza mohuese. Pjesëzat mohuese 
përgjithësisht qëndrojnë para foljes - kallëzues, në shqip dhe pas ose midis 
foljes ndihmëse (auxiliary) dhe foljes që mbart kuptimin kryesor në anglisht,  
(dallon folja “to be”) dhe kjo sjell mohim të plotë të përgjithshëm. Kur mohimi 
bie mbi gjymtyrë të tjera, si kryefjalë, kundrinë, përcaktorë apo rrethanorë kemi 
mohim të nocioneve që ato shprehin, pra ai është mohim i pjesshëm, i 
individualizuar ose siç quhet në anglisht “special negation”. Pavarësisht 
specifikave të shqyrtuara gjerësisht në kapitullin përkatës duhet thënë se si në 
anglisht, ashtu edhe në shqip kemi mohim të përgjithshëm të thjeshtë. 
Gjithësesi për këtë lloj mohimi duhet të evidentojmë për specifikën e vet, rastin 
e fjalive dëshirore në gjuhën angleze, ku ndryshe nga shqipja, që në përbërje të 
fjalisë ka gjithmonë pjesëzën mohuese (nuk, s) të paravendosur para foljes-
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kallëzues, në anglisht fjalia rezulton me kuptim mohues edhe pse ka formë 
pohuese në sajë të strukturës if only + verb in the past, ndërsa në mohimin e 
pjesshëm në të dy gjuhët ku nuk mohohet gjithë përmbajtja e fjalisë, por vetëm 
kufizohet në këtë apo atë marrëdhënie duke u treguar mungesa e lidhjeve 
logjike  të një gjymtyre të fjalisë me gjymtyrë të tjera, pjesëza not,parafjala 
without (anglisht) dhe jo, pa (shqip), qëndrojne para gjymtyrëve të tjera duke 
përjashtuar këtu foljen-kallëzues. 

Mohimi i përgjithshëm i përbërë është karaktersistikë e shqipes dhe jo e 
aglishtes moderne (pavarësisht citimeve të O.Jespersen, W. Havers) kjo për 
arsye se anglishtja është gjuhë mononegative dhe shqipja një gjuhë 
polinegative. I njëjti argument mund të përdoret edhe për mohimin e 
shumëfishtë dhe atë të përforcuar.Në gjuhën shqipe pjesëza mohuese 
përforcuese as luan rolin edhe të një lidhëse bashkërenditëse për bashkimin e 
gjymtyrëve homogjene të fjalisë mohuese edhe forcon karakterin mohues të 
gjymtyrëve të ndryshme të fjalisë duke kryer funksion mohues – përforcuese – 
numërues.  

Pjesëza as nuk ka një pozicion të ngulitur në fjali;  ajo mund të qëndrojë 
para çdo gjymtyre të fjalisë, madje edhe para foljes- kallëzues të mohuar  me 
pjesëza të tjera. 
Në mohimin e përforcuar pjesëza as mund të qëndrojë edhe para pjesëzave 
mohuese nuk, s, mos, domethënë para foljes-kallëzues të mohuar me këto 
pjesëza. Në të tilla raste shtohet më tepër ekspresiviteti mohues  i veprimit të 
shprehur nga folja-kallëzues duke evidentuar më tepër karakterin mohues të tij. 
Paraqiten më të ndërlikuara  ato raste  kur pjesëza as nuk qëndron  para 
pjesëzave nuk, s, mos të kallëzuesit të fjalisë kryesore por qëndron para foljes-
kallëzues të një fjalie të varur. Në këtë rast duket se pjesëza as nuk mohon 
foljen-kallëzues të fjalisë së varur por ka më tepër nuancë shtuese a plotësuese 
të mohimit të veprimit a gjendjes së shprehur nga folja-kallëzues e fjalisë 
kryesore.  

  Mendohet se pjesëza as mund të ketë qënë para pjesëzave mohuese 
s,nuk,mos,sepse kuptimet janë pothuajse identike,me një nuancë të lehtë 
ndryshimi tek shembujt (as nuk i linte të ecnin apo të bisedonin; As nuk qe në 
gjendje të qëndronte.).Me kalimin e pjesëzës as para foljes-kallëzues së fjalisë 
së varur fiton më shumë përforcim kjo e fundit. (nuk i linte as të ecnin apo të 
bisedonin; Nuk qe në gjendje as të qëndronte në këmbë.) 

Në shqip shprehim mohim të përforcuar edhe ndërtime me pjesëzën as 
të ndjekur nga që + një kallëzues mohor duke theksuar,përforcuar mungesën e 
kryerjes së veprimit. Një mjet tjetër që shqipja përdor për të shprehur mohim të 
përforcuar është dhe pjesëza “dot”  e cila e vendosur fill pas foljes-kallëzues 
përsëri mohues tregon pamundësinë e plotë të kryerjes së një veprimi.  
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Ndërsa përsa i përket mohimit intensiv duhet të themi se ne e gjejmë atë 
si në anglisht ashtu edhe në shqip por natyrisht ai shfaqet në secilën me 
veçoritë e tija. E përbashkëta është se si tek njëra gjuhë ashtu edhe tek gjuha 
tjetër ne gjejmë intensivët e mohimit emra konkretë që shënojnë pjesë fare të 
vogla, folja kallëzues është gjithnjë në formë mohore në të dyja gjuhët. 

Duke analizuar llojet e ndryshme të mohimit të pjesshëm të thjeshtë 
vërejmë se në ndryshim nga mohimi i përgjithshëm, mohimi i pjesshëm i 
thjeshtë nuk e cënon kuptimin pohues të fjalisë, por shpreh mungesën e lidhjes 
logjike të një gjymtyre (që në këtë rast s’është kallëzuesi) me gjymtyrë të tjera 
të fjalisë. Kjo mundësohet nga përdorimi i pjesëzave me kuptim negativ që 
gjenden në të dy gjuhët. Dallon vetëm forma foljore ku siç dihet gerundi i 
anglishtes nuk është i njëjtë me pjesoren e shqipes. 

Këto pjesëza apo elementë mohues mund të qëndrojnë si para emrave, 
përemrave, gerundit (në anglisht), ndajfoljeve e përcaktorëve cilësore ashtu 
edhe para gjymtyrëve si kryefjala, kundrinori apo rrethanori duke krijuar një 
kundërvënie ku njëri fakt përjashton tjetrin, një rrethanë është reale dhe tjetra 
përjashtohet apo një veti e një sendi i kundërvihet një vetie tjetër të po atij 
sendi.Në varësi të pozicionit që ato (elementet mohues) zënë në fjali të përbëra 
me bashkërenditje dhe nënrenditje, mohimi i pjesshëm mund të jetë një 
kundërvënie mohim-pohim ose pohim-mohim. 

Duke vazhduar më tej konstatojmë se si në anglisht ashtu dhe në shqip 
gjen përdorim mohimi kategorik, i cili nëpërmjet mjeteve të ndryshme 
leksikore si përemrat e pacaktuar mohues, ndajfoljet mohuese dhe intonacioni 
mohon në mënyre të prerë gjithë thënien pavarësisht nëse pyetet për kryefjalën, 
kundrinorin apo rrethanorin. Për të dyja gjuhët  ky mohim gjen përdorim në 
fjali të pa plota ose të pagjymtyrëzueshme që vijnë si përgjigje e prerë 
kategorike në dialogje. Mjetet e shprehjes së tij janë pothuajse të njëjta si në 
anglisht ashtu edhe në shqip. Bën dallim vetëm rasti kur në përgjigjet mohuese 
në gjuhën shqipe rimerret folja kallzues, ndërsa në gjuhën angleze ajo 
mjaftohet vetëm me përdorimin e foljes ndihmëse. 

Në anglisht dhe në shqip ashtu si dhe në gjuhët e tjera përdoren ndërtime 
me dhe pa pjesëza mohuese, në të cilat ne shumë lehtë mund të dallojmë nëse 
kemi të bëjmë me një mohim të nënkuptuar apo të remë. Në rastin e parë 
megjithëse mungojnë pjesëzat mohuese që rrinë para kallëzuesit si mbartëse 
kryesore të mohimit, fjalia mund të kumtojë një mohim me ndihmë të 
pjesëzave modale si dhe me anë të përdorimit të formave të ndryshme kohore si 
subjunctive mood në anglisht dhe kohëve të ndryshme të lidhores në shqip. 
Mohimi i nënkuptuar del logjikisht nga brendia e ndërtimit, ndërsa në rastin e 
dytë megjithë praninë e pjesëzave mohuese duhet thënë se mohues është vetëm 
ndërtimi formal i fjalisë, gjithë brendia e saj është pohuese,pikërisht për këtë 
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arsye ai nuk është mohim i vërtetë, por një mohim i rremë, ku mohues është 
vetëm supozimi ndërsa realiteti është pohues.  
         Së fundi në të gjitha gjuhët, duke përfshirë anglishten dhe shqipen folësi 
gjatë ligjërimit krahas disa elementëve të veçantë  leksiko-gramatikorë  përdor 
uljen dhe ngritjen e zërit, të tendosur ose jo duke i dhënë thënjes një kuptim të 
caktuar pohues apo mohues. Në rastin e një kuptimi mohues, ku rolin  kryesor e 
luan intonacioni si një mjet efikas, kemi të bëjmë me mohim ekspresiv. Ai 
është karakteristikë e fjalive dëftore thirrmore, fjalive pyetëse retorike  dhe 
fjalive thirrmore. 
       Përsa u takon mjeteve fjalëformuese parashtesave(shto prapashtesën less 
në anglisht) dhe mjeteve leksikore (përemra dhe ndajfolje mohuese) për 
shprehjen e mohimit ato i gjejmë pothuajse të njëjtat në të dy gjuhët. Ajo ç’ka 
ato ndryshojnë është vendi që ato zënë në fjali dhe përdorimi sasior i tyre në 
një fjali. Në lidhje me lëvizshmërinë e tyre në fjali pjesëzat mohuese në shqip 
dallohen qoftë njëra me tjetrën, qoftë me pjesëzat analoge në anglisht. Kështu 
pjesëzat mohuese nuk, s, mos në shqip qëndrojnë gjithnjë para foljes-kallëzues 
dhe asnjëherë para ndonjë gjymtyre tjetër, ndërsa not në anglisht mund të 
qëndrojë midis foljes ndihmëse dhe foljes që mbart kuptimin kryesor ose pas 
foljes jam dhe foljeve modale. Pjesëzat e tjera mohuese  si: as, pa, jo, në shqip 
dhe without, no në anglisht kanë një liri më të madhe në fjali duke qëndruar 
para gjymtyrëve të tjera si kryefjalë, kundrinë, përcaktorë dhe rrethanorë. 
Pjesëzat jo, no dalin madje dhe si fjali olofrastike si në rastin e përgjigjeve 
kategorike. p.sh.Të pëlqen të vish me ne? Jo. apo Do you want to come with 
us? No. Pjesëza pa në shqip dhe parafjala  without në anglisht mund të rinë 
para një emri me funksion kundrinë ose rrethanor në të dy gjuhët, por forma 
foljore që i pason ndryshon nga shqipja në anglisht, krahaso; doli pa thënë 
mirupafshim, dhe he left without saying good bye.  Pra siç shihet dhe nga 
shembujt në shqip pa ndiqet nga pjesorja, ndërsa without në anglisht nga 
gerundi i shprehur me present participle. Bazuar nga sa me sipër mund të themi 
se gjuha shqipe ashtu dhe ajo angleze kanë një seri mjetesh leksikore mohuese 
si: pjesëza mohuese, përemra të pacaktuar mohues, ndajfolje mohuese si dhe 
elemente të tjera që japin idenë e mohimit, sic janë parashtesa me kuptim 
mohues, njësi sintaksore, shprehje frazeologjike që ngërthejnë në vetvete 
kundërshtim, mospranim, ndalim, mungesë të një diçkaje etj.por në disa raste, 
ndoshta për faktin se shqipja është një gjuhë polinegative mund të themi pa 
bërë ndonjë gabim se për nga larmia e mjeteve të përdorura për të shprehur 
mohimin gjuha shqipe shfaqet të jetë më e pasur se gjuha angleze. 
        Duke qenë se praktika është ajo që jo vetëm i jep jetë, por është dhe kriter 
i vërtetësisë së teorisë në këtë punim  është menduar që krahas një trajtimi të 
gjerë nga pikpamja teorike t’i kushtohet rëndësi edhe anës praktike. Pikërisht 
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për këtë arsye në një nga kapitujt e këtij punimi jemi fokusuar në problemet që 
hasim ne si mësues në shkolla ku mësohet anglisht në lidhje me shprehjen dhe 
përdorimin e mohimit gjuhësor. Nëpërmjet shembujve të dhënë  janë 
evidentuar dobësitë dhe gabimet më të shpeshta që nxënësit bëjnë në lidhje me 
të si dhe disa nga arsyet pse ato ndodhin. Kështu siç u përmend edhe më lart 
gabimet në këtë kategori përgjithësisht rezultojnë nga ndryshimet morfologjike 
dhe sintaksore në strukturën e të dy gjuhëve. Në nivelin morfologjik, 
përshembull shqiptarët nuk bëjnë dallimin e duhur në lidhje me natyrën 
mononegative të gjuhës angleze dhe atë polinegative të gjuhës shqipe. Kjo i 
çon ata, që të ndikuar nga gjuha e tyre amtare, në mënyrë të gabuar të përdorin 
njëherazi në një fjali më shumë se një mjet mohues gjë që anglishtja nuk e 
pranon. Ndërsa nga pikpamja sintaksore ata harrojnë rendin deri diku të fiksuar 
të fjalisë në gjuhën angleze. Duke përfunduar në këtë kapitull jemi munduar të 
japim edhe disa këshilla modeste të cilat mësuesit mund t’i përdorin apo t’i 
kenë parasysh gjatë proçesit të mësimdhënjes në lidhje me fjalinë mohore. 
Kështu ata duhet të shtojnë jovetëm punën teorike, por edhe atë praktike, të 
nxisin e të motivojne nxënësit që të lexojnë sa më shumë materiale autentike që 
do të shërbenin si modele për ta .Të shtojnë numrin e ushtrimeve të ndryshme 
duke mos anashkaluar dhe ato që kanë të bëjne me fjalinë mohore. Mësuesit 
duhet të punojnë në mënyrë graduale duke zhvilluar në fillim ushtrime tip ku 
mbi bazën e modeleve të dhëna për këtë temë nga ana e nxënësit të kryen 
zëvendësime mekanike dhe me rritjen e shkallës së përvetësimit të gjuhës të 
kalohet në detyra të pavarura krijuese ku nxënësit të përdorin në mënyrë të 
natyrshme dijet e përftuara në lidhje me një sërë tematikash të gramatikës së 
gjuhës angleze, ku sigurisht dhe mohorja duhet të jetë patjetër pjesë integrale e 
saj. Gjykojmë se në këtë mënyrë kjo do të mundësonte një përvetësim më të 
mirë të nxënësve përsa i përket problemit të ndërtimit dhe të përdorimit të 
fjalive mohore në veçanti dhe mohimit gjuhësor në përgjithësi.  
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