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HYRJE
Gjatë rrugëtimit tonë në jetë, ne mësojmë nga përvoja. 

Kujtojmë sjelljen tonë në të shkuarën, kur kemi qenë te rinj e 

mendojmë sa të pamend paskemi qenë. Në të njëjtën mënyrë 

familja jonë, bashkësia jonë dhe, fshati e qyteti jonë përpiqen të 

shmangin gabimet e bëra nga paraardhësit. 

Përvoja e racës njerëzore është regjistruar, me pak ose shumë 

detaje, për rreth katër mijë vjet. Nëse përpiqemi të studiojmë një 

Epokë të tillë kohore në sa më shumë vende të jetë e mundur, 

duket se zbulojmë të njejtat struktura që përsëriten vazhdimisht 

në kushte të ndryshme klimaterike, kulturore dhe religjoze. 

Sigurisht, ne pyesim veten, nëse do studionim qetësisht dhe 

paanshmërisht historinë e institucioneve njerëzore dhe 

zhvillimeve në këto mijëra vjet, a nuk do duhej të arrinim në 

përfundime të cilat do vlenin për zgjidhjen e problemeve te sotme? 

Sepse çdo gjë që po ndodh tashmë, ka ndodhur e është përsëritur 

edhe më parë. 

Duket se asnjë konceptim i tillë nuk ka hyrë në mendjet e 

historianëve tanë. Përgjithësisht, mësimi i historisë në shkolla 

kufizohet tek ky ishull i vogël.  Ne vrasim mendjen pafund për 

Tudorët dhe Stuartët, betejën e Kresit dhe Gai Foksin. Ndoshta 

kjo ngushtësi vjen për shkak të sistemit tonë të provimeve, çka e 

bën të domosdoshme përpilimin e një kurikule, e cila duhet 

ndjekur nga të gjithë fëmijët. 

     Kujtoj një vizitë tek një shkollë për fëmijë me aftësi të 

kufizuara. Drejtori më tha se fëmijët tanë nuk bëjnë provime, 

prandaj ne mundemi t’u mësojmë atyre, vetëm gjëra të dobishme 

për jetën.  

Sidoqoftë, teza që dëshiroj të parashtroj është se mësime të 

paçmueshme na presin, nëse historia e katër mijë viteve të 

shkuara studiohet në mënyrë të paanshme e të plotë. Në këto dy 

artikuj, që dolën për herë të parë në revistën Blackwood, jam 
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përpjekur të skicoj shkurtimisht disa nga llojet e mësimeve, që 

besoj se mund të përftojme. Lutem që historia t’i përkasë racës 

njerëzore dhe jo vetëm një vendi të vogël apo një epoke. 

 

 
- Sir John Bagot Glubb 
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FATI I PERANDORIVE 
 

I. Nxjerrja e mësimeve nga historia. 

 

“E vetmja gjë që mësojmë nga historia”, thuhet, “është se 

njeriu kurrë nuk mëson nga historia”. Ndoshta ky është një 

përgjithësim i guximshëm, por megjithatë rrëmuja e botës 

bashkëkohore e konfirmon plotësisht. Në një shoqëri që 

pretendon se zhbiron çdo problem, cila mund të jetë arsyeja pse 

themelet e historisë janë ende tërësisht të panjohura? 

Mund të sugjerohen disa arsye për kotësinë e studimeve tona 

historike. 

Së pari, puna jonë historike kufizohet në periudha të shkurtra 

– përshembull historia e vendit tonë, ose ajo e një Epokë të shkuar 

të cilën, për ndonjë arsye, e respektojmë. 

Së dyti, edhe brenda këtyre periudhave të shkurtra, 

pikëvështrimi që i japim rrëfenjës sonë drejtohet më shumë nga 

krenaria sesa nga paanshmëria. Nëse marrim në shqyrtim 

historinë e vendit tonë, kemi tendencën për të shkruar shumë mbi 

Epokat gjatë të cilave paraardhësit tanë ishin të begatë dhe 

fitimtarë, por kalojmë nxitimthi nëpër të metat ose humbjet e tyre. 

Njerëzit tanë paraqiten si heronj atdhetarë, armiqtë e tyre si 

shovinistë dorështrënguar, ose si rebelë armiqësorë. Me fjalë të 

tjera, historitë tona kombëtare janë propagandë, jo hetime te 

mirëpeshuara. 

Së treti, në sferën e historisë botërore mësojmë mbi Epoka të 

caktuara të shkurtra e zakonisht pa lidhje me njëra-tjetrën, të cilat 

sipas modës në kohë të ndryshme, janë bërë të famshme. Greqia 

pesëqind vjet përpara Krishtit, si dhe Republika Romake e 

Perandoria Romake e hershme janë rastet në fjalë. Intervalet 

midis “Epokave madhështore” shpërfillen. Së fundmi Greqia dhe 

Roma janë zhvlerësuar së tepërmi, kurse lëmi i historisë priret të 
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pasqyrojë gjithmonë e më shumë historinë mendjengushtë të 

vendeve tona. 

Për të nxjerrë mësime të dobishme nga historia, është 

thelbësore të ndjekim një parim. Historia kuptimplotë duhet të 

jetë histori e njerëzimit. Sepse historia është një proces i 

vazhdueshëm, që zhvillohet shkallë-shkallë, që ndryshon e 

kthehet prapa, por përgjithësisht lëviz përpara në një rrëke të 

vetme e të fuqishme. Çdo mësim i dobishëm që mund të nxirret, 

duhet përthithur nga shqyrtimi i të gjithë rrjedhës së zhvillimit 

njerëzor, jo nga përzgjedhja e epokave të shkurtra aty-këtu në një 

vend apo tjetër. 

Çdo epokë dhe kulturë përftohet nga paraardhësja, shton disa 

kontribute të sajat, e i’a kalon këto pasardhësve. Nëse bojkotojmë 

Epoka të ndryshme të historisë, prejardhja e kulturave të reja, nuk 

mund të shpjegohet. 

Shkencat fizike e kanë zgjeruar dijen e tyre duke vazhduar 

punën e paraardhësve, e duke kryer miliona eksperimente të 

kujdesshme, rezultatet e të cilave regjistrohen imtësisht. Këto 

metoda nuk janë përdorur ende në shqyrtimin e historisë botërore. 

Vepra jonë historike e copëzuar ende sundohet nga ndjenjat e 

paragjykimet. 

 

II. Jetët e perandorive. 

 

Nëse dëshirojmë të përcaktojmë ligjet, të cilat drejtojnë 

ngritjen dhe rënien e perandorive, duhet të hetojmë eksperimentet 

perandorake të historisë, dhe të përpiqemi të nxjerrim ndonjë 

mësim, të zbatueshëm për të gjitha.  

Fjala ‘perandori’, duke e lidhur me Perandorinë Britanike, 

përfytyrohet nga disa njerëz si një organizatë e përbërë nga një 

atdhe në Europë dhe ‘koloni’ në kontinente të tjera. Në këtë ese, 

fjala ‘perandori’ shenjon një fuqi të madhe, që shpesh sot quhet 
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superfuqi. Pjesa më e madhe e perandorive në histori kanë qenë 

grupe të mëdha territoresh, pothuajse pa zotërime përtej deteve. 

Zotërojmë një sasi të konsiderueshme njohurish mbi shumë 

perandori të regjistruara nga historia si dhe peripecitë e 

kohëzgjatjen e tyre, si përshembull: 

 

Perandoria Datat e ngritjes 

dhe rënies 

Kohëzgjatja në 

vite 

Asiria 859-612 p.e.r. 247 

Persia 538-330 p.e.r. 208 

Greqia 331-100 p.e.r. 231 

Republika Romake 260-27 p.e.r. 233 

Perandoria Romake 27 p.e.r -180 e.r. 207 

Perandoria Arabe 634-880 e.r. 246 

Perandoria 

Mamluke 

1250-1517 267 

Perandoria Osmane 1320-1570 250 

Spanja 1500-1750 250 

Rusia e 

Romanovëve 

1682-1916 234 

Britania 1700-1950 250 

 

Lista lyp disa komente: 

 

(1) Shkrimtari i këtushëm po shqyrton faktet, nuk po përpiqet 

të vërtetojë gjë. Datat e dhëna janë në shumicën e rasteve arbitrare. 

Perandoritë zakonisht nuk nisin e marrin fund në data të caktuara. 

Ekziston zakonisht një Epoke e përshkallëzuar zgjerimi e më pas 

një Epokë rënieje. Ngjashmëria në kohëzgjatje e këtyre fuqive të 

mëdha mund të vihet në dyshim. Punët njerëzore ndodhen në 

varësi të shumë rastësive, e nuk mund të presim që të llogariten 

me saktësi matematikore. 
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(2) Sidoqoftë, sugjerohet se ka mjaftueshëm ngjashmëri 

midis Epokave të ekzistencës së këtyre perandorive të ndryshme, 

aq sa të justifikojë studime të mëtejshme. 

 

(3) Ndarja e Romës në dy Epoka mund të duket si e 

panevojshme. E para, ose Epoka Republikane, daton që nga koha 

kur Roma u bë zonjë e Italisë e deri në mbërritjen e Augustit. 

Epoka perandorake shtrihet nga koha e Augustit e gjer në vdekjen 

e Mark Aurelit. Është e vërtetë se perandoria mbijetoi formalisht 

për më tepër se një shekull pas kësaj date, por kjo ndodhi nën një 

gjendje të vazhdueshme pështjellimi, rebelimesh, luftrash civile e 

pushtimesh barbare. 

 

(4) Jo të gjitha perandoritë patën të njejtin fat. Perandoria 

Babilonase e Nebukadnezarit, përshembull, u përmbys nga Kiri, 

pas një jetëgjatësie 74 vjeçare. 

 

(5) Duke parë shifrat, duket se arrijmë në përfundimin 

interesant se jetëgjatësia e perandorive nuk varet nga shpejtësia e 

mjeteve lëvizëse ose natyra e armëve të përdorura. Asirianët 

marshonin në këmbë e luftonin me heshta, harqe e shigjeta, 

Britanikët përdornin artileri, hekurudha e anije oqeanike. 

Prapësëprapë të dyja perandoritë patën përafërsisht të njejtën 

jetëgjatësi. 

Sot ekziston një prirje për të thënë se jetojmë në Epokën e 

avionit reaktiv e për rrjedhojë, nuk kemi ç’mësojmë nga 

perandoritë e së shkuarës. Një qëndrim i tillë duket se është i 

gabuar. 

 

(6) Është tunduese të krahasosh jetët e perandorive me ato të 

qenieve njerëzore. Ne mund të zgjedhim një shifër e të themi, se 
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jeta mesatare e një njeriu është shtatëdhjetë vjet. Jo të gjitha 

qeniet njerëzore jetojnë saktësisht shtatëdhjetë vjet. Disa vdesin 

në foshnjëri, të tjerë vriten në aksidente gjatë të pesëdhjetave, disa 

mbijetojnë deri në moshën tetëdhjetë apo nëntëdhjetë vjeç. 

Megjithatë, pavarësisht këtyre përjashtimeve, justifikohet të 

themi se shtatëdhjetë vitet janë një pritshmëri e drejtë përsa i 

përket jetëgjatësisë së njeriut mesatar. 

  

(7) Në këtë etapë ndoshta lejohet të arrijmë në disa 

përfundime: 

 

(a) Pavarësisht aksidenteve të fatit e rrethanave të jashtme të 

racës njerëzore në Epoka të ndryshme, ngjashmëria e jetëgjatësisë 

së perandorive të larmishme në Epoka të ndryshme është e 

jashtëzakonshme. 

 

(b) Ndryshime vigane në teknologjinë e transportit ose në 

metodat e luftës nuk duket se ndikojnë në jetëgjatësinë e një 

perandorie. 

 

(c) Megjithatë, ndryshimet në teknologjinë e transportit e të 

luftës kanë ndikuar në formën që perandoritë marrin. Asirianët, 

duke marshuar në këmbë, mund të pushtonin fqinjët e tyre të cilët 

arriheshin nëpërmjet rrugëve tokësore - Medët, Babilonasit, 

Persët dhe Egjiptianët.  Britanikët, duke përdorur anije oqeanike, 

pushtuan shumë vende  dhe nënkontinente që arriheshin 

nëpërmjet rrugëve detare  - Amerikën e Veriut, Indinë, Afrikën e 

Jugut, Australinë e Zelandën e Re - por kurrë nuk qenë të 

suksesshëm në pushtimin e fqinjëve të tyre, Francës, Gjermanisë, 

Spanjës. 
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Por, edhe pse format e perandorive Asiriane e Britanike ishin 

krejtësisht të dallueshme, të dyja këto perandori pothuajse patën 

jetëgjatësi identike. 

 

III. Standardi njerëzor. 
 

Lind pyetja, cilat mund të kenë qenë rrethanat që shkaktuan 

një ngjashmëri kaq të jashtëzakonshme në jetëgjatësinë e 

perandorive, nën kushte kaq të larmishme e nën arritje 

teknologjike krejtësisht të ndryshme? 

Një nga të paktat njësi matëse që nuk ka ndryshuar shumë që 

prej Asirianëve është brezi njerëzor, një periudhë 25 vjeçare. 

Kështu një periudhë prej 250 vjetësh përfaqëson rreth 10 breza 

njerëzish. Një shqyrtim më i vëmendshëm i tipareve të ngritjes e 

rënies së kombeve të mëdha mund të vërë në dukje rëndësinë e 

rrjedhës së brezave. Atëhere le të mundohemi të shqyrtojmë fazat 

e jetës së kombeve të fuqishme. 

 

IV. Etapa e parë. Shpërthimi. 

 

Në histori vazhdimisht gjejmë një vend të vogël, i cili 

konsiderohej si i parëndësishëm nga bashkëkohësit. Ai vërshon 

nga territori mëmë dhe zapton territore të mëdha të botës. Përpara 

Filipit (359-336 p.e.r), Maqedonia ishte një komb i 

parëndësishëm në veri të Greqisë. Persia ishte fuqia e madhe e 

kohës, e cila sundonte tërësisht hapësirën nga Europa Lindore në 

Indi. E prapësëprapë, deri në vitin 323 p.e.r, 36 vjet pas ngritjes 

së Filipit, Perandoria Perse kishte reshtur së qeni, duke u 

zëvëndësuar nga Perandoria Maqedonase që shtrihej nga Danubi 

deri në Indi duke përfshirë Egjiptin. 

Zgjerimi mahnitës ndoshta mund ti atribuohet gjenialitetit të 

Aleksandrit të Madh por kjo nuk mund të ketë qenë arsyeja e 



11 

 

vetme; pavarësisht se pas vdekjes së tij cdo gjë shkoi keq - 

Diadokët luftuan me njëri-tjetrin duke themeluar perandori rivale 

- epërsia e Maqedonasve vazhdoi për 231 vjet. 

Në vitin 600 e.r , bota ishte e ndarë mes dy grupe superfuqish, 

siç ka qenë për 50 vitet e kaluara mes Rusisë Sovjetike dhe 

Perëndimit. Dy fuqitë ishin Perandoria Romake e Lindjes dhe 

Perandoria Perse. Arabët ishin asokohe banorët e përbuzur e të 

prapambetur të Gadishullit Arabik. Ata përbëheshin kryesisht nga 

fise endacake e nuk kishin sistem qeverisjeje, kushtetutë e ushtri. 

Siria, Palestina, Egjipti e Afrika e Veriut ishin provinca Romake. 

Iraku ishte pjesë e Persisë. 

Profeti Muhamed predikoi në Arabi nga viti 613 deri në vitin 

632 e.r , kur edhe vdiq. Në vitin 633, Arabët vërshuan jashtë 

gadishullit-shkretëtirë duke sulmuar njëherazi dy superfuqitë. 

Brenda 20 vitesh, Perandoria Persiane mori fund shtatëdhjetë vjet 

pas vdekjes së profetit, Arabët kishin krijuar një perandori që 

shtrihej nga Atlantiku në rrafshinat e Indisë Veriore e në kufirin e 

Kinës. 

Në fillim të shekullit të trembëdhjetë, Mongolët ishin një 

grup fisesh të egra që banonin në stepat e Mongolisë. Në vitin 

1211, Xhengis Hani pushtoi Kinën. Deri në vitin 1253 Mongolët 

kishin krijuar një perandori, që shtrihej nga Azia e Vogël në Detin 

e Kinës, një nga perandoritë më të mëdha që bota kishte parë 

ndonjëherë. 

Arabët sunduan pjesën më të madhe të Spanjës për 780 vjet, 

nga viti 712 e.r deri në vitin 1492. (780 vite pas në historinë 

Britanike do të na çonin në 1196-ën e Mbretit Rikard Zemërluani.) 

Gjatë këtyre tetë shekujve, nuk kishte kurrfarë kombi 

spanjoll, ekzistonin vetëm sunduesit e vegjël të Aragonës e 

Kastiljes, të strukur nëpër male.  

Marrëveshja mes Mbretit Ferdinand dhe Kristofor Kolombit 

u nënshkrua menjëherë pas rënies së Granadës, mbretërisë së 
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fundit Arabe në Spanjë, në vitin 1492. Brenda pesëdhjetë viteve, 

Kortezi kishte pushtuar Meksikën e Spanja ishte perandoria më e 

madhe e botës. 

Shembuj të shpërthimeve të papritura prej të cilave 

perandoritë lindin ka plot. Këto shembuj të rastit mjaftojnë.  

 

V. Tiparet e shpërthimeve. 

 

Këto shpërthime të befta zakonisht shquhen nga një shfaqje 

e jashtëzakonshme energjie dhe kurajoje. Pushtuesit e rinj janë 

zakonisht të varfër, të guximshëm, të përshkuar nga një frymë 

sipërmarrjeje, e mbi të gjitha agresivë. Perandoritë në kalbje e 

sipër që përmbysen janë të pasura, por priren drejt një mendësie 

mbrojtëse.   

Në kohën e madhështisë Romake, legjionet gërmonin një 

hendek përreth kampit gjatë natës në mënyrë që të shmangnin 

pritat. Por hendeqet ishin thjesht përforcime prej dheu, e midis 

tyre liheshin hapësira të gjera përmes së cilave Romakët mund të 

hidheshin në kundërsulm. Por me plakjen e Romës, përforcimet 

prej dheu u kthyen në mure të larta, përmes të cilëve hyrja bëhej 

vetëm nëpërmjet një porte të ngushtë. Kundërsulmet u bënë të 

pamundura. Legjionet u shndërruan në mbrojtës pësorë. 

Por kombi i ri nuk dallohet veç nga fitoret në betejë por edhe 

nga sipërmarrja e pareshtur në çdo fushë. 

Burrat çajnë mes xhunglash, ngjisin male ose sfidojnë 

Atlantikun dhe Paqësorin në kanoe të vogla. 

Arabët kaluan Ngushticën e Gjibraltarit në 711 e.r  me 12.000 

burra, mundën një ushtri Gotësh dyfish më të madhe për nga fuqia, 

përshkuan 250 milje të një territori të panjohur armik dhe 

pushtuan kryeqytetin e Gotëve, Toledon. Në të njëjtën etapë të 

historisë britanike, Kapiteni Kuk zbuloi Australinë. Këto Epoka 

karakterizohen nga nismat e guximshme. 
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Veçanti të tjera të Epokës së udhëçelësve pushtues janë 

gatishmëria për të improvizuar e bërë eksperimente. Të 

papenguar nga tradita, ata përdorin çdo gjë në dispozicion për 

synimin e tyre. 

Nëse një mënyrë dështon, ata provojnë diçka tjetër. Të çliruar 

nga tekstet ose librangrënia, veprimi është zgjidhja e tyre për çdo 

problem. Të varfër, të fortë, shpesh gjysëm të pangrënë e të 

veshur keq, gëlojnë nga guximi, energjia e fryma e sipërmarrjes, 

kapërcejnë çdo pengesë e kurdoherë duket se janë në kontroll të 

situatës. 

 

VI. Shkaqet e shpërthimeve të racës. 

 

Instinkti modern na kërkon të gjejmë një arsye për gjithçka e 

të dyshojmë mbi vlefshmërinë e deklaratave jo të vërtetuara nga 

arsyeja. Mund të jepen aq shumë shembuj të shpërthimit të beftë 

të një race të panjohur e shndërrimit në një komb pushtuesish sa 

vërtetësia e dukurisë nuk mund të vihet në dyshim. Përcaktimi i 

një shkaku është edhe më i vështirë. Ndoshta shpjegimi më i 

thjeshtë është supozimi se raca e varfër dhe e panjohur tundohet 

nga pasuria e qytetërimeve të lashta, e padyshim duket se 

pushtimet barbare përmbajnë një element lakmie për plaçkë. 

Një motivim i tillë mund të ndahet në dy lloje. Lloji i parë 

përfshin prenë, plaçkitjet dhe përdhunimet ,si,përshembull, në 

rastin e Atilës dhe Hunëve, të cilët rrënuan një pjesë të madhe të 

Europës nga viti 450 në 453 e.r . Megjithatë, kur Atila vdiq, 

perandoria e tij u rrëzua dhe fiset e tij u kthyen në Europën 

Lindore. 

Për, shumë nga barbarët që themeluan dinasti në Europën 

Perëndimore mbi rrënojat e Perandorisë Romake, shkaku ishte 

admirimi që kishin për qytetërimin Romak, kurse vetë ata 

dëshironin të bëheshin Romakë. 
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VII. Një kthesë fatlume? 

 

Çfarëdo qoftë shkaku që mund të ofrohet lidhur me 

përmbysjen e qytetërimeve të mëdha nga barbarët, mund të 

vërejmë disa përfitime që rrjedhin. Çdo racë mbi Tokë ka tipare 

të veçanta. Disa shquhen për dellin filozofik, disa për aftësitë 

administrative, disa për romantizma, poezi dhe religjion, disa për 

kodet juridike. Gjatë Epokës eprane të çdo kulture, tiparet e 

veçanta perçohen anekënd botës. 

Nëse i njejti komb do të sundonte pafundësisht, tiparet e tij 

të veçanta do të shndërronin gjithë racën njerëzore. Nën sistemin 

e perandorive me kohëzgjatje 250 vjeçare, raca sovrane ka 

mjaftueshëm kohë për të përhapur virtytet e veçanta anekënd. 

Megjithatë një racë tjetër, me tipare krejtësisht të ndryshme, i zë 

vendin, dhe veçantitë e saj gjithashtu përçohen. Sipas këtij sistemi, 

secila nga racat e panumërta të botës shijon një Epokë madhështie, 

gjatë së cilës tiparet e saj të veçanta vendosen në shërbim të 

njerëzimit. 

Për ata që besojnë në ekzistencën e Zotit, si Sundues i punëve 

njerëzore, një sistem i tillë mund të ngjajë me shpalosjen e urtisë 

hyjnore, me kahje drejt përsosmërisë së ngadaltë e përfundimtare 

të njerëzimit. 

 

VIII. Rrugëtimi i perandorisë. 

 

Etapa e parë në jetën e një kombi të madh, pas shpërthimit të 

tij, karakterizohet nga nismat e habitshme, nga sipërmarrjet 

pothuaj të pabesueshme, nga trimëria çmendurake. Këto cilësi, 

shpesh në një kohë të shkurtër, prodhojnë një komb të ri e të 

frikshëm. Këto fitore të hershme, gjithsesi, arrihen kryesisht 

nëpërmjet guximit kokëkrisur. 
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Qytetërimi i lashtë që sulmohet, e mbron veten me anë të 

armëve të sofistikuara e me anë të organizimit e disiplinës 

ushtarake. Barbarët me shpejtësi vlerësojnë përparësitë e këtyre 

metodave ushtarake duke i përvetësuar. Për rrjedhojë, faza e dytë 

e zgjerimit të perandorisë së re përbëhet nga fushata më të 

organizuara, të disiplinuara e profesionale. 

Në fusha të tjera, nisma e guximshme prej pushtuesish parakë, 

zhvendoset tek zbulimet gjeografike. Përshembull: udhëçelja e 

vendeve të reja, depërtimi në pyje të reja, ngjitja e maleve të 

pashkelura e lundrimi në dete të paeksploruara. Kombit të ri nuk 

i mungon vetëbesimi dhe optimizmi, e ndoshta edhe përçmues 

ndaj racave ‘dekadente’ të nënshtruara. 

Metodat e përdorura priren të jenë praktike e eksperimentale, 

si në qeverisje ashtu edhe në luftë, për shkak se nuk kufizohen 

nga tradita, siç ndodh në perandori të lashta. 

Për më tepër, prijësit janë të lirë të përdorin risitë e tyre, duke 

qenë se nuk kanë studiuar politikë ose taktikë nëpër shkolla. 

 

IX SH.B.A-të gjatë Epokës së Udhëçelësve. 

 

Në rastin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Epoka e 

udhëçeljes nuk u karakterizua nga pushtimi barbar i një qytetërimi 

të mbaruar, por nga nënshtrimi i popujve barbarë. Kështu, parë 

për së jashtmi, çdo shembull duket i ndryshëm. Por parë nga 

këndvështrimi i një kombi të madh, shembujt ngjajnë me njëri-

tjetrin. 

Shtetet e Bashkuara u ngritën befas si një komb i ri, dhe kjo 

Epokë udhçeljeje u shpenzua duke nënshtruar një kontinent të 

gjerë, jo një perandori të lashtë. Prapësëprapë historia pasuese e 

Shteteve të Bashkuara ka ndjekur modelin standard që do 

përpiqemi të gjurmojmë. Këto janë Epokat e udhëçeljes, tregtisë, 

begatisë, intelektualizmit dhe degradimit. 
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X. Zgjerimi tregtar. 

 

Pushtimi i sipërfaqeve të mëdha tokësore dhe nënshtrimi i 

tyre nxit tregtinë. Mallrat por edhe tregtarët, mund të shkëmbehen 

nëpër largesa të konsiderueshme. Për më tepër, nëse perandoria 

ka shtrirje të gjerë, arrin të përfshijë një larmi klimash, të cilat 

prodhojnë mallra jashtëzakonisht të shumëllojshme, të cilat zonat 

e ndryshme do të donin t’i shkëmbenin. 

Shpejtësia e metodave moderne të transportit priret të krijojë 

tek ne përshtypjen se tregtia në largesë, është një zhvillim 

bashkëkohor, por nuk është aspak kështu. Sende të prodhuara në 

Irlandë, Skandinavi dhe Kinë janë gjetur në varret ose rrënojat e 

Lindjes së Mesme, që datojnë njëmijë vjet p.e.r. Mjetet e 

transportit ishin më të ngadalta, por, kur perandoria e madhe 

ushtronte kontroll, tregtia çlirohej nga shtrëngimet e panumërta të 

imponuara sot nga pashaportat, lejet e importit, doganat, bojkotet 

dhe ndërhyrjet politike. 

Perandoria Romake shtrihej nga Britania në Siri e Egjipt, një 

largesë, në vijë të drejtë, prej ndoshta 2700 miljesh. Një zyrtar 

romak, i shpërngulur nga Britania në Siri, mund të shpenzonte 6 

muaj duke udhëtuar. E prapësëprapë, kudo që të ndodhej, do 

gjendej në të njejtin vend, me të njëjtën gjuhë zyrtare, të njejtat 

ligje, të njejtën monedhë dhe të njejtin sistem administrimi. Sot, 

rreth njëzet vende të pavarura e ndajnë Britaninë nga Siria, secila 

me qeverinë e vet, ligjet e veta, politikën, tarifat doganore, 

pashaportat dhe monedhat, çka e bën bashkëpunimin tregtar 

pothuajse të pamundur. Ky proces shpërbërjeje ende vazhdon. 

Edhe brenda sipërfaqeve të vogla të kombeve moderne Europiane, 

lëvizje krahinore që pjellin ndasi ose shpërbërje priren ta përçajnë 

më tej kontinentin. 
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Prirja e sotme për ‘pavarësi’ ka prodhuar një numër të madh 

kombesh të vogla në botë, disa prej tyre të përbëra veç prej një 

qyteti ose një ishulli të vogël. Ky sistem është një pengesë e 

pakapërcyeshme ndaj tregtisë e bashkëpunimit. Komuniteti 

Ekonomik Europian i tanishëm është një përpjekje për të siguruar 

bashkëpunim tregtar mes kombeve të vogla të pavarura përgjatë 

një sipërfaqeje të madhe, por plani has në shumë vështirësi, për 

shkak të xhelozive të ndërsjella të kaq shumë kombeve. 

Edhe perandoritë e egra dhe militariste përkrahnin tregtinë, 

pavarësisht qëllimeve fillestare. Mongolët ishin ndër pushtuesit 

ushtarakë më brutalë, ata masakronin popullata te tëra. Megjithatë, 

në shekullin e trembëdhjetë kur perandoria e tyre shtrihej nga 

Pekini në Hungari, tregtia e karvaneve midis Kinës dhe Europës 

u rrit jashtëzakonisht shumë - gjithë udhëtimi bëhej në territorin 

e një qeverie të vetme.  

Në shekujt e tetë e të nëntë kalifët e Bagdatit grumbulluan 

pasuri përrallore falë shtrirjes së pamasë territoriale.  Perandoria 

e kalifëve është copëzuar sot në rreth 25 ‘kombe’ të ndara. 

  

XI. Të mirat dhe të këqijat e perandorisë. 

 

Nëpërmjet shqyrtimit të historisë së një perandorie tipike, po 

devijojmë në një diskutim mbi dobinë dhe dëmin që sjellin 

perandoritë për njerëzimin.  Duket se kemi zbuluar se perandoritë 

kanë disa përparësi, veçanërisht në fushën e tregtisë e në 

vendosjen e paqes dhe sigurisë ne hapësira të gjera të globit. 

Ndoshta duhet të përfshijme edhe përhapjen e kulturave të 

ndryshme në shumë raca. Prirja e sotme për pavarësi e njësive 

gjithmonë e më te vogla pa dyshim që do të pasohet përfundimisht 

nga perandori të reja ndërkombëtare. 

Përpjekjet e sotme për të krijuar një Komunitet Europian 

mund të konsiderohen si një përpjekje për të formuar një 
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superfuqi të re pavarësisht copëzimit të përftuar nga mania për 

pavarësi. Nëse korr sukses, disa nga pavarësitë vendore do duhet 

të flijohen. Nëse dështon, të njëjtat rezultate mund të arrihen me 

anë të pushtimeve ushtarake ose nga copëtimi i Europës ndërmjet 

superfuqive rivale. Gjithsesi, pashmangshmërisht arrijmë në 

përfundimin se njësitë më të mëdha territoriale janë të dobishme 

për tregtinë dhe qëndrueshmërinë publike qofshin këto territore 

të gjera të kombinuara me anë te bashkëpunimit ose me anë të 

veprimeve ushtarake. 

 

XII. Fuqia detare. 

 

Njëra nga mënyrat më dashamirëse me anë të së cilës një 

superfuqi mund të promovojë si paqen ashtu dhe tregtinë është 

sundimi i detrave. 

Që nga Vaterloja e deri në vitin 1914, flota Britanike 

sundonte detrat. Britania u pasurua por gjithashtu i bëri detrat 

mjaftueshëm të sigurt për tregti ndërkombëtare duke parandaluar 

luftrat e mëdha për plot 100 vjet. 

Çuditërisht, çështja e fuqisë detare kurrë nuk u dallua 

qartësisht, në politikat britanike gjatë 50 viteve të fundit, nga 

çështja e sundimit perandorak të vendeve të tjera. Në fakt, këto 

dy çështje janë tërësisht të dallueshme. Ushtrimi i pushtetit detar 

nuk i poshtëron vendet e vogla ashtu siç bën pushtimi ushtarak. 

Nëse Britania do ta kishte mbajtur flotën e saj, me disa baza detare 

përtej detit në ishuj të izoluar, e t’i kishte dhënë pavarësinë 

kolonive, bota mund të kishte qenë një vend më i qëndrueshëm. 

Por në fakt flota u zhduk nga faqja e dheut gjatë protestave 

popullore kundër imperializmit. 

 

XIII. Epoka e Tregtisë. 
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Gjithsesi le të kthehemi tek historia e perandorisë tipike. 

Tashmë e kemi marrë në shqyrtim Epokën e shpërthimit, kur një 

popull jo shumë i respektuar befas merr hov në skenën botërore 

me një guxim e energji të egër. Le ta quajmë këtë Epokë kohore 

“Epoka e Udhëçelësve”. 

Pastaj pamë se këta pushtues të rinj siguruan armët e 

sofistikuara të perandorive të vjetra dhe përvetësuan sistemet e 

tyre të rregullta të organizimit ushtarak dhe trajnimit. Një Epokë 

e madhe e zgjerimit pasoi, të cilën mund ta quajmë “Epoka e 

Pushtimeve”. Pushtimet çuan në përvetësimin e territoreve të 

mëdha nën një qeveri, për pasojë në mënyrë automatike sollën 

rritjen e mirëqenies tregtare. Mund ta quajmë këtë Epokë kohore 

“Epoka e Tregtisë”. 

“Epoka e Pushtimit”, sigurisht, bashkangjitet Epokës së 

Tregtisë. Traditat ushtarake kryelarta ende zotërojnë ndikim kurse 

ushtritë e mëdha ruajnë kufijtë, por dalëngadalë dëshira për të 

fituar para duket se po epushton njerëzinë. Gjatë Epokës 

ushtarake, lavdia dhe nderi ishin ambiciet kryesore. Për një tregtar, 

këto ide s’jane gjë tjetër veçse fjalë boshe, të cilat nuk shtojnë gjë 

tek bilanci bankar. 

 

XIV. Art dhe Luks. 

 

Pasuria që ngjan se shtohet thuajse pa u lodhur, e pasuron 

shumë klasën tregtare.Shpenzimi i kësaj pasurie shndërrohet në 

problematikë për bashkësinë e pasur të biznesit. Arti, arkitektura 

dhe luksi mbështeten nga njerëz të kamur. Ndërtesa bashkiake 

madhështore dhe rrugë të gjera i japin dinjitet dhe bukuri zonave 

të pasura të qyteteve të mëdha. Tregtarët e pasur ndërtojnë pallate 

kurse të ardhura të tjera investohen në komunikim, rrugë të mëdha, 

ura, hekurudha ose hotele sipas modeleve të larmishme të kohës. 
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Gjysma e parë e Epokës së Tregtisë çuditërisht është e 

ngopur me shkëlqim. Virtytet e lashta të guximit, atdhedashurisë 

dhe devotshmërisë janë ende të dukshme. Kombi është krenar, i 

bashkuar dhe plot vetëbesim. Pikë së pari nga djelmoshat 

kërkohet burrëria - të kalërojnë, të godasin në shenjë dhe të thonë 

të vërtetën. (Është e jashtëzakonshme çfarë theksi i vihet, në këtë 

etapë, virtytit burrëror të vërtetësisë, sepse të gënjesh është 

burracakëri – është frika për tu përballur me situatën.) 

Shkollat për djem janë qëllimisht të ashpra. Ushqim i pakët, 

jetesa e ashpër, thyerje akulli për të bërë një banjë dhe zakone të 

ngjashme synojnë të prodhojnë një brez të fortë, të guximshëm e 

të patrembur burrash. Detyra është fjala që i futet në vesh 

vazhdimisht të rinjve. 

Epoka e Tregtisë shquhet edhe për sipërmarrje të mëdha në 

fushën e kërkimit të formave të reja burimore. Parimi i nismës së 

guximshme aplikohet edhe në kërkimin e sipërmarrjeve 

fitimprurëse në skaje të largta të botës, duke nxitur në një farë 

mënyre guximin aventuror të Epokës së Pushtimeve. 

 

XV. Epoka e Begatisë. 

 

Padyshim, paraja është faktori që prodhon tatëpjetën e këtij 

populli të fortë, guximtar e me vetëbesim. Pakësimi i guximit, 

sipërmarrjes dhe përgjegjësisë vjen dalëngadalë. 

Drejtimi i parë në të cilin pasuria dëmton një komb është ai 

moral. Paraja i zë vendin nderit dhe aventurës si qëllim i të rinjve. 

Për më tepër, burrat normalisht nuk kërkojnë të fitojnë para për 

vendin ose bashkësinë por thjesht për veten. Në mënyrë të 

përshkallëzuar dhe pothuajse padukshmërisht Epoka e Begatisë i 

mbyll gojën zërit të detyrës. Synimi i të rinjve nuk është më fama, 

nderi ose shërbimi, por paraja.  

Shkollimi pëson të njëjtin shndërrim të përshkallëzuar. Shkollat 
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nuk kanë më si synim të prodhojnë patriotë të guximshëm gati për 

t’i shërbyer atdheut. Si prindërit ashtu dhe nxënësit kërkojnë 

kualifikimet që pjellin rroga të larta. Moralisti Arab, Gazali 

(1058-1111), ankohet me të njëjtat fjalë për degradimin e vizionit 

të botës Arabe, asokohe në rënie e sipër. 

Ai thotë se nxënësit nuk e ndjekin më kolegjin për të marrë 

njohuri e virtyt por, për të marrë ato kualifikime që mundësojnë 

grumbullimin e pasurive. E njëjta rrethanë është e pranishme sot 

kudo mes nesh në perëndim. 

 

XVI. Mesditë. 

 

Ajo çka mund të quhet Mesdita e Kombit mbulon kohën e 

kalimit nga Epoka e Pushtimeve tek Epoka e Begatisë: Epoka e 

Augustit në Romë, ajo e Harun al-Rashidit në Bagdat, e 

Sulejmanit të Madhërishëm në Perandorinë Osmane ose e 

Mbretëreshës Viktoria në Britani. Ndoshta mund të shtojmë 

Epokën e Udrou Uilson në Shtetet e Bashkuara. 

Të gjitha këto Epoka shfaqin të njëjtat karakteristika. Pasuria 

e grumbulluar brenda kombit i verbon njerëzit. Vetëm disa nga 

virtytet e guximit, energjisë e atdhedashurisë mbijetojnë, për t’i 

mundësuar kombit të mbrojë të paktën kufijtë. Por, nën sipërfaqe, 

lakmia për para në mënyrë të përshkallëzuar po i zë vendin 

përgjegjësisë dhe komunitarizmit. Padyshim, ndryshimi mund të 

cilësohet si një kalim nga komunitarizmi në egoizëm. 

 

XVII. Mendësi mbrojtjeje. 

  

Një tjetër ndryshim i dukshëm që shenjon kalimin nga Epoka 

e Pushtimit tek Epoka e Begatisë është përhapja e një mendësie 

mbrojtëse. Kombi, jashtëzakonisht i pasur, nuk interesohet më për 

lavdi apo përgjegjësi, por vetëm për të ruajtur pasurinë dhe jetën 
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luksoze. Shohim një Epokë të karakterizuar nga mendësia e 

mbrojtjes, tek Muri i Madh i Kinës, Muri I Hadrianit në kufirin 

Skocez, e tek Vija Mazhino në Francë më 1939. 

Duke qenë se paraja ka lënë në hije guximin, në vend të 

armëve përdoren subvencione për të blerë armiqtë. Për të 

justifikuar këtë ndryshim që thyen traditën e vjetër, mendja 

njerëzore me thjeshtësi sajon justifikime. Gatishmëria ushtarake 

ose agresiviteti gjykohet si primitiv e i pamoralshëm. Njerëzit e 

qytetëruar janë tepër krenarë për të luftuar. Pushtimi i një kombi 

nga një tjetër shpallet si diçka imorale. Perandorive u mvishet 

petku i ligësisë. Kjo mënyrë mendimi na lejon të shtypim 

ndjenjën tonë të inferioritetit kur lexojmë mbi heroizmat e 

paraardhësve tanë e më pas me keqardhje mendojmë mbi pozitën 

e sotme. ‘S’është se i druhemi luftës,’ themi, ‘por lufta është 

imorale’. Kjo madje na mundëson të ndihemi moralisht të mirë. 

Dobësia e pacifizmit qëndron tek fakti se ka ende shumë 

popuj ne botë që nuk i ndahen agresivitetit. Kombe që e shpallin 

veten si jo të gatshëm për të luftuar rrezikohen të pushtohen nga 

popuj të etapës militariste   – ndoshta edhe të shohin sesi 

përfshihen në ndonjë perandori të re, duke mbajtur pozitën 

poshtëruese të një province apo kolonie. 

Dilema ndërmjet përdorimit të forcës dhe tolerancës, është 

një problem i përhershëm njërëzor që mund të zgjidhet vetëm 

duke shqyrtuar me kujdes çdo situatë, teksa ajo krijohet.  

Gjithsesi, historia duket se na tregon që kombet e mëdha 

normalisht nuk çarmatosen me ndërgjegje, por falë një dobësimi 

të ndjenjës së përgjegjësisë tek qytetarët, për shkak të një egoizmi 

të shtuar, si dhe dëshirës për pasuri e lehtësi jetese.  

  

XVIII. Epoka e Intelektit. 
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Ne tashmë e kemi ndarë, ndoshta në mënyrë arbitrare, 

historinë e kombit tonë të madh, në katër Epoka. Epoka e  

Udhëçelësve (ose Shpërthimi), Epoka e Pushtimeve, Epoka 

e Tregtisë dhe Epoka e Begatisë. Pasuria e madhe e kombit nuk 

nevojitet më për të furnizuar thjesht domosdoshmëritë ose edhe 

lukset e jetës. Fondet mjaftojnë gjithashtu edhe për të kërkuar dije. 

Princat tregtarë të Epokës së Tregtisë kërkojnë famë dhe 

lavdi, jo vetëm nëpërmjet financimit të veprave të artit ose të 

muzikës dhe letërsisë. Ata gjithashtu themelojnë dhe financojnë 

kolegje dhe universitete. Është e jashtëzakonshme se sa 

rregullisht kjo etapë pason atë të bollëkut, perandori pas 

perandorie. 

Në shekullin e XI, Perandoria Arabe, në atë kohë në rënie 

politike tërësore, sundohej nga sulltani Selxhuk Malik Shah. 

Arabët, jo më ushtarë, ishin ende prijësit intelektualë të botës. 

Gjatë sundimit të Malik Shahut, ndërtimi i universiteteve e 

kolegjeve u kthye në pasion. Ndonëse një numër i vogël 

universitetesh në qytetet e mëdha kishin qenë të mjaftueshëm në 

vitet e lavdisë Arabe, tashmë çdo qytet kishte nga një universite.

 Në kohën tonë jemi bërë dëshmitarë të së njëjtës dukuri 

në SHBA dhe Britani. Kur këto kombe ishin në kulm të lavdisë 

së tyre, Harvardi, Jejlli, Oksfordi dhe Kembrixhi dukej se 

përmbushnin çdo nevojë. Tani pothuajse çdo qytet ka 

universitetin e vet. 

Ambicia e të rinjve, dikur e mbushur nga ndjekja e aventurës 

dhe lavdia ushtarake, dhe më pas nga dëshira për t’u pasuruar, 

tashmë drejtohet për tek përvetësimi i titujve akademikë. 

Do bënim mirë të merrnim parasysh se pothuajse gjithë 

synimet e ndjekura me kaq pasion gjatë Epokave ishin në vetvete 

të mira. Kulti burrëror i trimërisë, sinqeritetit dhe vërtetësisë i cili 

karakterizoi Epoken e Pushtimeve, prodhoi shumë heronj të 

shkëlqyer. 
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Zaptimi i burimeve natyrore dhe mbledhja paqësore e të 

mirave materiale, këto vula të Epokës së Tregtisë, duket se 

përfaqësonin ngadhënjime të reja në qytetërim, në kulturë dhe në 

arte. Në të njëjtën mënyrë, zgjerimi i madh në fushat e dijes i cili 

u arrit përmes Epokës së Intelektit duket se e çoi zhvillimin 

njërëzor shumë lart. Nuk mund të themi me siguri nëse këto 

ndryshime ishin të mira ose të këqija. 

 

Tiparet e habitshme të paradës perandorake janë: 

 

(a)   saktësia e jashtëzakonshme me të cilën këto etapa kanë 

ndjekur njëra-tjetrën, perandori pas perandorie, gjatë shekujve 

ose edhe mijëvjeçarëve; dhe 

(b) fakti se ndryshimet e njëpasnjëshme duket se 

përfaqësojnë thjesht ndryshime në metodat popullore – prirje e 

pëlqime, të cilat e marrin përpara mendimin publik pa arsye e pa 

logjikë. Fillimisht, entuziazmi popullor i përkushtohet lavdisë 

ushtarake, më pas grumbullimit të pasurisë e më vonë 

përvetësimit të famës akademike. 

 

Përse nuk mund të kryhen këto veprimtari, vërtet legjitime 

dhe të dobishme, njëkohësisht e çdonjëra prej tyre në masën e 

duhur? Sidoqoftë kjo duket se nuk ndodh kurrë. 

 

XIX. Efektet e intelektualizmit. 
 

Përhapja e dijes duket se është veprimtaria njerëzore më e 

dobishme e prapësëprapë çdo Epokë rënieje karakterizohet nga 

ky zgjerim i veprimtarisë intelektuale. “Të gjithë Athinasit dhe të 

huajt që ishin aty e kalonin kohën duke mos bërë gjë tjetër veçse 

duke thënë ose dëgjuar ndonjë gjë të re” Ky është përshkrimi i 

rënies së intelektualizmit grek që jepet në veprat e apostujve. 



25 

 

Epoka e Intelektit shoqërohet nga përparime të papritura në 

shkencat natyrore. Në shekullin e IX – të përshembull, në Epokën 

e Mamunit, Arabët e matën perimetrin e rruzullit tokësor me 

saktësi të jashtëzakonshme. Kaluan shtatë shekuj dhe europianët 

perëndimorë zbuluan se rruzulli tokësor nuk është i sheshtë. Më 

pak se 50 vjet pas zbulimeve mahnitëse nën Mamunin, Perandoria 

Arabe ra. Pavarësisht se zhvillimi i shkencës ishte i mahnitshëm 

dhe i dobishëm, ai nuk e shpëtoi perandorinë nga rrëmuja. 

Intelektualizmi Arab dhe Persian, nuk arriti të lulëzonte para 

rënies perandorake dhe politike.  

Pas rënies intelektualët arritën ngadhënjime të reja në fushën 

akademike por politikisht ata u bënë shërbyes të mjerë të 

sunduesve shpesh analfabetë. Kur Mongolët pushtuan Persinë në 

shekullin e trembëdhjetë, ata vetë ishin analfabetë, dhe ishin të 

detyruar të vareshin plotësisht nga zyrtarë Persianë vendas për të 

administruar vendin dhe mbledhur të ardhurat. Ata mbajtën si 

vezir, ose Kryeministër, njëfarë Rashid al-Din, një historian me 

reputacion ndërkombëtar. Prapëseprapë, Kryeministri, kur fliste 

me Hanin Mongol, ishte i detyruar të qëndronte në gjunjë gjatë 

bisedës. Në banketet shtetërore, Kryeminstri qëndronte mbrapa 

ulëses së Hanit për t’i shërbyer. Nëse Hani ishte me humor të mirë, 

ai me raste i jepte vezirit të tij nje copë ushqim. 

Si në rastin e Athinasve, intelektualizmi çon në shtjellime, 

debate dhe diskutime pafund, siç ndodh me kombet perëndimore 

në ditët e sotme. Debate nëpër asamble, nëpër artikuj të shtypit 

ose nëpër intervista televizionesh – fjalosje e vazhdueshme, e 

pafundme. 

Njerëzit janë lloje-lloje. Debatet intelektuale rrallëherë 

përfundojnë me dakordësi ndërmjet palësh. Kështu, dalëngadalë 

punët publike shkojnë keq e më keq midis nje zhurme të pareshtur 

debatesh. Por ky përkushtim i vazhdueshëm ndaj diskutimeve e 



26 

 

shkatërron fuqinë e veprimit. E gjendur midis një babilonie 

fjalësh, anija lundron drejt shkëmbinjve. 

 

XX. Papërshtatshmëria e intelektit. 

 

Mbase nënprodukti më i rrezikshëm i Epokës së Intelektit 

është ngulmimi i pavetëdijshëm se truri njerëzor mund të zgjidhë 

problemet e botës. Edhe në nivelin e ulët të punëve praktike kjo 

nuk është e vërtetë. Çfarëdolloj veprimtarie njerëzore e vogël, 

qoftë kjo klubi vendas i bulingut ose klubi femëror i drekës, për 

të mbijetuar ka nevojë për njëfarë mase altruizmi dhe përgjegjësie 

të pjesëtarëve. Në një rrafsh më të gjerë kombëtar, mbijetesa e 

kombit varet në themel nga besnikëria e qytetarëve dhe 

gatishmëria për t’u vetëflijuar. Përshtypja se situata mund të 

shpëtohet nga shkathtësia e mendjes, pa dedikimin komunitar, 

mund vetëm të çojë vetëm drejt rënies. 

Kështu, kultivimi i intelektit njerëzor është një ideal 

madhështor, por vetëm me kusht që të mos dobësojë altruizmin 

dhe besnikërinë ndaj bashkësisë. Sërish, ky ideal, në bazë të 

precedentit historik, duket së kahera përfundon njësoj, dobëson 

altruizmin dhe devotshmërinë. Ndoshta nuk është vetëm 

intelektualizmi ai që shkatërron shpirtin e vetëflijimit — më e 

pakta që mund të themi është se të dyja, intelektualizmi dhe 

humbja e përgjegjësisë ndaj bashkësisë, shfaqen njëkohësisht në 

historinë e një kombi. 

Ashtu siç shpeshherë shfaqet tek individët, mendja dhe 

zemra janë kundërshtare. Intelektuali i shkëlqyer por cinik shfaqet 

në anën e kundërt të spektrit krahasuar me vetëflijimin emocional 

të heroit dhe martirit. Megjithatë, ekzistojnë raste kur përkushtimi 

i thjeshtë i heroit është më i nevojshëm se sarkazma e 

intelektualëve. 
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XXI. Përçarjet shoqërore. 

 

Një tjetër shenjë e jashtëzakonshme dhe e papritur e 

dobësimit kombëtar është shtimi i inateve politike të brendshme. 

Zakonisht do thonim se kur mbijetesa e kombit bëhet e pasigurt, 

grupet politike i lënë rivalitetet menjëanë duke u bashkuar për të 

shpëtuar kombin. 

Në shekullin e katërmbëdhjetë, perandoria e dobësuar 

Bizantine, rrezikohej, e përnjëmend dominohej nga Turqit 

Osmanë. Gjendja u rëndua kaq shumë sa pritshmëritë kërkonin 

braktisjen e interesave vetjake të bizantinëve dhe bashkimin, për 

një përpjekje të dëshpëruar, për shpëtimin e vendit. Ndodhi e 

kundërta. Bizantinët i shpenzuan pesëdhjetë vitet e fundit të 

historisë së tyre duke luftuar me njëri-tjetrin në luftra civile të 

njëpasnjëshme, derisa Osmanët vërshuan, duke iu dhënë goditjen 

përfundimtare. 

Britania qeveriset nga një parlament për shume shekuj. Në të 

shkuarën, sidoqoftë, partitë rivale zbatonin shumë ligje të 

pashkruara. Asnjë parti nuk dëshironte të asgjesonte tjetrën. Të 

gjithë pjesëtarët i drejtoheshin njëri-tjetrit si zotërinj të nderuar. 

Por mirësjellje të tilla tashmë i përkasin të shkuarës. Pasthirrmat, 

britmat dhe zhurmat e mëdha kanë gërryer dinjitetin e parlamentit, 

dhe çjerrjet zemërake janë shpeshtuar. Do ishim me fat nëse këto 

rivalitete do ekzistonin vetëm brenda parlamentit, por herë pas 

here urrejtja mbartet në rrugë, ose në industri në trajtën e grevave, 

protestave, bojkoteve e veprimtarive të ngjashme. Në përputhje 

me udhën e ndjekur nga kombet që kanë marrë të tatëpjetën, 

mospajtimet e brendshme nuk paqtohen në përpjekje e sipër për 

të shpëtuar kombin. Përkundrazi, rivalitetet e brendshme 

thellohen akoma më shumë, krahas dobësimit të kombit. 
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XXII. Dyndjet e të huajve. 

 

Njëra nga dukuritë e perandorive të mëdha që përsëritet 

shpesh është dyndja e të huajve në kryeqytete. Historianët 

Romakë shpesh ankoheshin mbi numrin e Aziatikëve dhe 

Afrikanëve në Romë. Bagdati, në kulmin e shkëlqimit,  në 

shekullin e nëntë, kishte popullsi të larmishme  - Persianë, Turq, 

Arabë, Armenë, Egjiptianë, Afrikanë dhe Grekë këmbeheshin 

nëpër rrugë. 

Sot në Londër, Qipriotë, Grekë, Italianë, Rusë, Afrikanë, 

Gjermanë dhe Indianë ngjeshen me njëri tjetrin brenda 

autobuzave dhe metrove, saqë ndonjëherë vështirë se gjen ndonjë 

Britanik. E njejta gjë vlen edhe për Nju Jorkun, ndoshta edhe më 

shumë. Problemi nuk qëndron tek inferioriteti i aksh race ndaj 

tjetrës, por thjesht tek dallimet mes tyre. 

Në Epokën e Shpërthimit të Parë dhe në Epokën pasuese të  

Pushtimeve, popullsia zakonisht ishte pak a shumë etnikisht 

homogjene. Kjo situatë e lehtëson përftimin e një ndjenje 

solidariteti komunitar. Por ne Periudhat e Tregtisë dhe Begatisë, 

çdo lloj i huaji vërshon brenda qytetit të madh, rrugët e të cilit 

thuhet se janë të florinjta. Ashtu si në shumicën e rasteve, ky qytet 

i madh është gjithashtu kryeqyteti i perandorisë. Turma 

kozmopolite në selinë perandorake ushtron një ndikim politik 

shumë më të madh krahasuar me numrin e popullsisë brenda 

perandorisë. 

Emigrantë të huaj të brezit të dytë apo të tretë mund të duken 

në sipërfaqe si të asimiluar plotësisht, por ata shpeshherë janë të 

rrezikshëm në dy drejtime. Së pari, natyra e tyre bazë njerëzore 

shpeshherë ndryshon nga ajo e racës origjinale perandorake. Nëse 

raca perandorake më e hershme ishte këmbëngulëse dhe e duruar, 

emigrantët mund të vijnë nga raca më të ndjeshme e për pasojë 

sjellin përçarje e ndasi në politikat kombëtare. 
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Së dyti, gjatë kohës kur kombi është i begatë, e gjithë larmia 

e racave mund të ngjajë sikur i qëndron besnike shtetit. Por gjatë 

një emergjence të thekshme, emigrantët shpeshherë do të ishin më 

pak të gatshëm për të flijuar jetët dhe pronat e tyre krahasuar me 

pasardhësit e njëmendtë të racës themeluese. 

Së treti, emigrantët mund të krijojnë bashkësi tyren, duke 

mbrojtur kryesisht interesin e tyre dhe vetëm në plan të dytë atë 

të kombit në tërësi. 

Së katërti, shumë nga emigrantët e huaj ka gjasa t’i përkasin 

racave fillimisht të pushtuara e të përfshira në perandori. Teksa 

perandoria i gëzohet kulmit të begatisë, të gjithë këto popuj i 

gëzohen krenarisë dhe kënaqësisë së të qenit qytetarë të 

perandorisë. Kur rënia fillon, është e jashtëzakonshme se si 

kujtimet e luftrave të lashta, ndoshta të ndodhura shekuj më parë, 

ringjallen papritur, duke u mishëruar në lëvizje vendase ose 

krahinore, që kërkojnë shkëputje e pavarësi. 

Paprit e pakujtuar, ndonjë ditë kjo dukuri padyshim do të 

shfaqet në atë perandori Sovjetike, sipërfaqësisht monolite dhe 

autoritare. Është e habitshme se sa shumë zgjasin në kohë kësolloj 

ndjenjash. 

Nuk kemi pse përmendim shumë shembuj historikë të këtij 

fenomeni. Turma përtace dhe grindavece Romake, me urinë e saj 

të pafundme për shpërndarje ushqimi falas - bukë e lojra - është 

famëkeqe, e plotësisht e dallueshme nga ajo natyrë e sertë 

Romake që prodhoi luftrat e republikës së hershme. 

Në Bagdat, në kohët e arta të Harun al-Rashidit, Arabët ishin 

pakicë në kryeqytetin perandorak. Stambolli, në kulmin e 

sundimit Osman, banohej nga shumë pak njerëz me prejardhje 

turke. Në Nju Jork, pasardhësit e Etërve Shtegtarë janë shumë të 

pakët. 

Kjo dukuri interesante në shumicën e rasteve kufizohet 

brenda qyteteve të mëdha. Raca zanafillore pushtuese shpeshherë 
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gjendet në zonat rurale dhe kufijtë e largët. Është pasuria e 

qyteteve të mëdha ajo që tërheq emigrantët. Krahas rritjes së 

industrisë, zonat urbane në ditët e sotme arrijnë një epërsi 

gjithmonë e më të madhe ndaj zonave rurale, prandaj të huajt 

ndikojnë gjithmonë e më tepër ne sundimin e perandorive të 

vjetra. 

Edhe një herë dua të theksoj se qëllimi im nuk është të 

përcjell mendimin se emigrantët janë inferiorë ndaj llojit më të 

vjetër. Ata janë thjesht të ndryshëm, prandaj sjellin përçarje e 

ndasi. 

 

XXIII. Kotësia. 

 

Teksa kombi dobësohet në fuqi e pasuri, një pesimizëm i 

gjithanshëm përshkon ngadalë popullin duke përshpejtuar rënien. 

Asgjë s’krahasohet me suksesin. Në Periudhën e Pushtimeve dhe 

Tregtisë, kombi marshonte triumfalisht përpara duke u 

mbështetur tek vala e vetëbesimit. Republika Romake ishte në 

mënyrë të përsëritur në prag të zhdukjes - në 390 p.e.r. kur Galët 

plaçkitën qytetin dhe në 216 p.e.r pas Betejës së Kanaes. Por asnjë 

katastrofë nuk mund ta lëkundte vendosmërinë e Romakëve të 

hershëm. Prapësëprapë, në fazat e mëvonshme të rënies Romake, 

e gjithë perandoria ishte thellësisht pesimiste, e për pasojë 

vendosmëria tkurrej. 

Mendjelehtësia është shpesh shoqëruesja e pesimizmit. Le të 

hamë, të pimë e të qeshim, sepse një ditë do të vdesim. 

Ngjashmëria midis kombeve në rënie përsa i përket këtij tipari 

është përnjëmend e habitshme. Kemi parë se si turma Romake 

kërkonte ushqim falas dhe lojra publike. Ndeshjet e gladiatorëve, 

garat me koçi ishin pasioni i tyre. Në Perandorinë Bizantine 

rivalitetet e të Gjelbërve dhe të Kaltërve në hipodrom prodhuan 

një krizë të madhe. 
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Duke u nisur nga kohëzgjatja dhe vendi që u jepet në shtyp 

dhe televizor, futbolli dhe beisbolli janë lojrat që i nteresojnë 

kryesisht publikut sot në Britani dhe në Shtetet e Bashkuara. 

Heronjtë e kombeve në rënie janë gjithmonë njësoj – atleti, 

këngëtari ose aktori. Fjala ”i/e famshëm/e” përdoret sot për të 

emërtuar një humorist ose futbollist, jo një shtetar, gjeneral ose 

gjeni letrash. 

 

XXIV. Rënia e arabëve. 

 

Në gjysmën e parë të shekullit të nëntë, Bagdati shijonte 

kulmin e shkëlqimit, si qyteti më i madh e i pasur në botë. Në 

vitin 861, sidoqoftë, kalifi sundues Mutauakil, u vra nga 

mercenarët e tij Turq, të cilët ngritën një diktaturë ushtarake e cila 

zgjati për rreth 30 vjet. Gjatë kësaj epoke perandoria u shpërbë, 

provincat u bënë pothuaj të pavarura duke ndjekur interesat e tyre. 

Bagdati, deri vonë kryeqyteti i një perandorie të madhe, zbuloi se 

autoriteti i vet kishte vlerë vetëm në Irak. 

Veprat e historianëve bashkëkohorë të Bagdatit në fillim të 

shekullit të dhjetë janë ende të disponueshme. Ata qortonin rëndë 

degjenerimin e kohës gjatë së cilës jetonin, duke theksuar 

veçanërisht mospërfilljen ndaj religjionit, materializmin në rritje 

e sipër dhe moralin e dobët seksual. Gjithashtu ata vajtonin 

korrupsionin e zyrtarëve të qeverisë dhe faktin se politikanët 

dukej se gjithmonë grumbullonin pasuri të mëdha gjatë kohës që 

ishin në pushtet. 

Historianët vërenin hidhur ndikimin e jashtëzakonshëm që 

këngëtarët e famshëm kishin tek rinia, çka çonte në rënie të 

moralit seksual. Këngëtarët “pop” të Bagdatit i shoqëronin këngët 

e tyre erotike me lutë, një vegël e ngjashme me kitarën moderne. 

Për pasojë, në gjysmën e dytë të shekullit të dhjetë, aq gjuhë e 

turpshme u përdor, sa nuk do të ishte toleruar në një epokë më të 
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hershme. Disa kalifë nxorrën urdhra që ndalonin këngëtarët “pop” 

në kryeqytet, por pas disa vitesh ata gjithmonë ktheheshin përsëri. 

Një rritje e ndikimit të grave në jetën publike është lidhur 

shpesh me rënien e një kombi. Romakët e vonshëm ankoheshin 

se ndonëse Roma sundonte botën, gratë sundonin Romën. Në 

shekullin e X-të, një prirje e ngjashme vërehej në Perandorinë 

Arabe. Gratë kërkonin profesionet e burrave. “Çfarë lidhje kanë 

gratë me profesionin e nëpunësit, taksambledhësit ose predikuesit? 

Këto zanate kanë qenë vetëm për burrat” shkruante historiani i 

kohës Ibn Besam. Shumë gra ishin juriste, e të tjera profesoresha 

universitetesh. Pati një grindje mbi caktimin e gjykatëseve femra 

që gjithsesi nuk duket se pati sukses. 

Shpejt pas kësaj epoke, qeverisja dhe rendi publik ranë. 

Pushtuesit e huaj vërshuan në vend.  Për pasojë, rrëmuja dhe 

dhuna në rritje e sipër, e bënë lëvizjen e lirë pa shoqërues shumë 

të rrezikshme për gratë, çka solli rrëzimin e lëvizjes feministe. 

Trazirat që pasuan zaptimin ushtarak në vitin 861 dhe 

humbjen e perandorisë bënë kërdinë tek ekonomia.  Në një çast 

të tillë, duheshin dyfishuar përpjekjet për të shpëtuar vendin nga 

falimentimi por asgjë nga këto nuk ndodhi. Në vend të kësaj, kur 

tregtia ra dhe ekonomia u ngushtua, populli i Bagdatit nisi të 

aplikojë javën pesë ditore të punës. 

Kur lexova për herë të parë këto përshkrime bashkëkohëse të 

Bagdatit e kisha të vështirë t’u besoja syve. I thashë vetes se duhet 

të jetë ndonjë shaka! Përshkrimet dukeshin sikur ishin marrë nga 

gazeta The Times. Ngjashmëria e detajeve ishte befasuese – 

copëtimi i perandorisë, braktisja e moralit seksual, këngëtarët 

“pop” me kitarat e tyre, hyrja e grave në profesione, java pesë 

ditore e punës. Nuk do lodhesha për t’i shpjeguar këto fenomene!  

Ka kaq shumë mistere mbi jetën njerëzore, të cilat janë përtej të 

kuptuarit tonë. 
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XXV. Ideologjia Politike. 

 

Sot ne i vëmë shumë rëndësi ideologjisë së politikave tona të 

brendshme. Shtypi dhe media publike në SH.B.A dhe Britani 

lëshojnë mallkime pa fund për çdo vend që qeveris ndryshe. Për 

pasojë, na intereson të vëmë në dukje se jetëgjatësia e një kombi 

të madh nuk ndikohet nga natyra e institucioneve të tij. 

Perandoritë e së kaluarës qeveriseshin nga sisteme politike të 

larmishme, por gjithsesi përfundimi ishte i njejtë, të gjitha ndoqën 

të njejtën rrugë nga Epoka e Udhëçelësve tek Pushtimi, Tregtia, 

Begatia e tek dobësimi e shembja. 

 

XXVI. Perandoria Mamluke. 

 

Perandoria e Mamlukëve të Egjiptit është një shembull i mirë 

sepse ishte një nga perandoritë më ekzotike të historisë. Ishte 

gjithashtu një perandori e habitshme, sepse nisi në një datë fikse 

dhe mori fund në nje tjetër po të këtillë, duke mos lënë paqartësi 

për kohëzgjatjen e saktë prej 267 vitesh. 

Në gjysmën e parë të shekullit të trembëdhjetë, Egjipti dhe 

Siria sundoheshin nga sulltanët Ajubidë, pasardhësit e familjes së 

Saladinit. Ushtria e tyre përbëhej nga Mamlukë, skllevër të 

importuar që në vegjëli nga stepat, dhe të stërvitur profesionalisht. 

Më 1 Maj të vitit 1250 Mamlukët ngritën krye, vranë Turan 

Shahun, sulltanin Ajubid dhe u bënë drejtuesit e perandorisë së tij. 

Pesëdhjetë vitet e para të Perandorisë Mamluke spikatën për 

luftrat e dëshpëruara me Mongolët e pamposhtur deri më atëhere, 

pasardhësit e Xhengis Hanit, të cilët pushtuan Sirinë. Duke 

mundur e dëbuar Mongolët nga Siria, Mamlukët shpëtuan 

mesdheun nga fati i tmerrshëm i Persisë. Më 1291, Mamlukët 

pushtuan Akrën duke i dhënë fund Kryqëzatave. 
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Nga viti 1309 deri në 1341, Perandoria Mamluke nuk kishte 

humbur asnjë betejë, dhe kishte ushtrinë më të mirë në botë. Për 

100 vitet pasuese pasuria e Perandorisë Mamluke ishte përrallore, 

dalëngadalë duke çuar në kushte luksi. Disiplina ra, kurse rënia e 

përgjithshme u ndihmua nga armiqësitë politike të brendshme, 

gjithmonë e më të hidhura. Përfundimisht perandoria u shemb në 

vitin 1517 si pasojë e një përballjeje me osmanët. 

Qeveria Mamluke mund të na duket si plotësisht jologjike 

dhe fantastike nga natyra. Kasta sunduese ishte e gjitha e përbërë 

nga djem të rinj të lindur në atë që sot quhet Rusi Jugore. Çdonjëri 

prej tyre ishte pajtuar si ushtar i thjeshtë. Edhe sulltanët e kishin 

nisur jetën si ushtarë të thjeshtë. E prapëseprapë ky sistem politik 

i pazakontë dalëngadalë u shndërrua në një perandori që kaloi të 

gjitha etapat e zakonshme të pushtimit, tregtisë, begatisë dhe 

rënies. Jetëgjatësia e kësaj perandorie ishte përafërsisht e njejtë 

me të tjerat. 

 

XXVII. Raca sunduese. 

 

Duket se zakonisht popujt e kombeve të mëdha të së shkuarës 

mendonin se do mbeteshin epranë përjetë. Roma i dukej 

qytetarëve të saj, si e paracaktuar të ishte zonja e botës përjetë. 

Kalifët Abasidë të Bagdatit shpallnin se Zoti i kishte caktuar 

ata të sundonin njerëzimin deri në ditën e gjykimit. 70 vjet më 

parë, shumë njerëz në Britani besonin se perandoria do të 

qëndronte përgjithmonë. Edhe pse Hitleri dështoi, ai shpallte se 

Gjermania do të sundonte botën për 1000 vjet. Që ndjesi të tilla 

mund të shpreheshin publikisht, pa shkaktuar tallje, tregon se 

përgjatë gjithë kohëve, ngritja dhe rënia e rregullt e kombeve të 

mëdha ka kaluar pa u vënë re. Statistika më e rëndomtë, e vërteton 

këtë rrjedhë të rregullt, komb pas kombi, me kohëzgjatje të 

ngjashme.  
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Besimi se vendi i tyre do të sundonte botën në përjetësi, 

natyrisht që i nxiste qytetarët e kombit udhëheqës, t’ia mvishnin 

epërsinë e tyre vetive të trashëguara. Ata besonin se mbartnin në 

gjakun e tyre cilësi që i shndërronin në një racë mbinjerëzish. Një 

vegim ky, që i shtynte të punësonin mëditës të huaj (ose të mbanin 

skllevër) për të kryer punë të rëndomta, si dhe të pajtonin 

mercenarë të huaj, ose marinarë. 

Këta njerëz të varfër shtegtonin me kënaqësi drejt qyteteve 

të pasura të perandorisë, e në këtë mënyrë, siç kemi parë, e 

prishnin tiparin homogjen të racës pushtuese. Këta të fundit në 

mënyrë të pavetëdijshme supozonin se do të ishin përgjithmonë 

prijësit e njerëzimit. Për pasojë, u lehtësuan nga mundimet, duke 

shpenzuar një pjesë gjithmonë e më të madhe të kohës së tyre me 

dëfrime e sporte. 

Kohët e fundit, në perëndim është përhapur gjerësisht 

mendimi se “përparimi” do të jetë i vetëvetishëm, se të gjithë do 

të vazhdojnë të pasurohen dhe se çdo vit do të përfundojë me një 

“rritje të nivelit të jetesës”. Nuk i kemi nxjerrë dot nga historia 

përfundimet e duhura, se suksesi material është rezultat i guximit, 

qëndresës dhe përkushtimit. Një përfundim gjithsesi i dukshëm 

nga historia e ngritjes së paraardhësve tanë. Ky besim i tepruar në 

epërsinë tonë, duket se shoqëron luksin që vjen nga pasuria, duke 

arritur kulmin tek gërryerja e karakterit të racës mbizotëruese. 

 

XXVIII. Shteti i mirëqenies sociale. 

 

Shfaqja e shtetit të mirëqenies sociale në Britani u konsiderua 

si një arritje e madhe në historinë e zhvillimit njerëzor. 

Sidoqoftë, historia na sugjeron se epoka e rënies së një kombi të 

madh është shpesh ajo që shquhet nga një prirje për bamirësi dhe 

keqardhje ndaj racave të tjera. Kjo fazë mund të mos jetë bjerë 



36 

 

ndesh me ndjenjën e përshkruar në paragrafin e mësipërm, që 

racës sunduese i takon të sundojë botën.  

        Kjo sepse qytetarët e kombit të madh e shijojnë rolin e 

Zonjës Bujare. Për aq kohë sa mbajnë pozitën e tyre udhëheqëse, 

populli perandorak i gëzohet bujarisë së tij. Nënshtetësia i jepet 

bujarisht të gjitha racave, edhe atyre të nënshtruara më parë, e 

kështu shpallet barazia e gjithë njerëzve. Perandoria Romake 

kaloi nëpër këtë etapë kur nënshtetësia iu dha haptazi të gjithë 

popujve.  Banorët e krahinave arritën madje të bëheshin senatorë 

e perandorë. 

Perandoria Arabe e Bagdatit parapëlqente barazitarizmin dhe 

bujarinë. Gjatë Epokës së Pushtimit, Arabët gjakpastër ishin kasta 

sunduese, por në shekullin e nëntë perandoria ishte bërë plotësisht 

kozmopolite 

Mbështetja shtetërore për të rinjtë e të varfërit karakterizohej 

nga po e njejta bujari. Studentët merrnin ndihma për nevojat jetike 

gjatë kohës që studionin. Shteti gjithashtu siguronte mjekimin 

falas të të varfërve. I pari spital publik falas u hap në Bagdat gjatë 

sundimit të Harun al-Rashidit (786-809), Në kohën e djalit të tij, 

Mamun, spitale publike falas u hapën përgjatë gjithë botës Arabe 

nga Spanja e deri në Pakistanin e sotëm. 

Krijohet përshtypja se bollëku i madh e shtyn perandorinë në 

rënie e sipër, të shpenzojë pa fre. Kjo deri kur ekonomia rrënohet. 

Spitalet mbyllen dhe universitetet braktisen.  

Ndoshta përfytyrimi mbi shtetin e mirëqenies sociale është i 

pasaktë, mund të mos jetë shenjë e një arritjeje të zhvillimit 

njerëzor. Thjesht mund të jetë njëra nga etapat e zakonshme të 

historisë së një perandorie të vjetër, në rrënim e sipër. 
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XXIX. Religjioni. 

 

Historianë të epokave të rënies shpesh ankohen për 

dobësimin e religjonit, por nëse hetojmë më gjerë, gjatë një epoke 

që fillon me Asirianët (859-612 p.e.r) e përfundon tek ditët tona, 

duhet ta përkufizojmë religjionin ndryshe. Ndoshta mjafton një 

përkufizim i tillë: “ndjenjë njerëzore mbi ekzistencën e një fuqie 

të padukshme, veçmas sendeve lëndore, e cila përligj jetën 

njerëzore dhe botën natyrore”. 

Ndoshta tregohemi tepër mendjengushtë e përbuzës kur 

flasim për idhujtarinë. Njerëzit e qytetërimeve të vjetra ishin po 

aq të mençur sa ç’jemi dhe ne sot. Rrallëherë aq budallenj sa të 

adhuronin shkopinj e gurë. Idhulli ishte për ta thjesht një simbol 

i cili, përfaqësonte një realitet të panjohur shpirtëror që përligjte 

jetët e njerëzve duke kërkuar në këmbim, bindjen ndaj rregullave 

të caktuara morale. 

Kuptohet se ndryshime të vogla në përfytyrimin njerëzor të 

“hyjnores” shpeshherë janë bërë shkak për luftë. Luftra në të cilat 

të dyja palët pretendonin se luftonin për Hyjin e vërtetë. Por 

mendjengushtësia qesharake e mendimeve njerëzore nuk duhet të 

na verbojë ndaj faktit se shpesh herë të dyja palët besonin se 

fushatat e tyre kishin një synim moral. Xhengis Hani, një nga 

pushtuesit më mizorë, pretendonte se Zoti i kishte dhënë për 

detyrë, shfarosjen e racave të degjeneruara të botës së qytetëruar. 

Kështu, Epoka e Pushtimeve shpesh kishte njëfarë natyre 

religjoze, parakusht i vetëflijimit heroik. 

Por kjo frymë e përkushtimit u dobësua dalëngadalë përgjatë 

Epokës së Tregtisë, nga ndikimi i parasë. Njerëzit pasurohen për 

hir të vetes e jo të vendit mbarë. Kështu, Epoka e Begatisë e treti 

frymën e përgjegjësisë, përmes së cilës raca perandorake kishte 

shpërthyer. 
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Në një moment bashkësia u përfshi nga egoizmi, 

qëndrueshmëria e së cilës, u kërcënua nga një shpërbërje e plotë. 

Pastaj, siç kemi thënë, mbërriti koha e pesimizmit, frymës së 

kotësive, dhe dhënies pas dëshirave mishtore, pasoja të 

dëshpërimit. Në kohë të tilla, njerëzit nuk i shmangeshin dot 

shikimit mbrapa tek e një kaluar më e mirë. Në të njejtën kohë 

ishin të pushtuar nga malli i ditëve të devotshmërisë religjoze, kur 

fryma e vetëflijimit ishte ende aq e fortë sa t’i bënte njerëzit të 

gatshëm për të dhënë e shërbyer, e jo për të rrëmbyer.  

Por teksa dëshpërimi pushtoi pjesën më të madhe të kombit, 

të tjerët arritën të zbulonin se vetëm gatishmëria për vetëflijim e 

mundësonte mbijetesën e bashkësisë. Disa nga shenjtorët më të 

mëdhenj në histori jetuan përgjatë kohërave të rrënimit. Ata u 

përpoqën të ngrinin lart vlerat e detyrës dhe përkushtimit, 

përkundër shthurjes e dëshpërimit. 

Kështu mbillen farat e ringjalljes shpirtërore, kur vesi dhe 

kotësia mbizotërojnë. Ndoshta pas disa brezash apo edhe 

shekujsh vuajtjeje kombi i varfëruar pastrohet nga egoizmi dhe 

dashuria për para. Devotshmëria rivendoset, një epokë e re fillon. 

Psalmisti thotë: “Vuajtja më bën mirë, sepse kështu mësoj Ligjet 

e Tua”. 

 

XXX. Kombinime të reja. 

 

Kemi gjurmuar ngritjen e një race të panjohur drejt lavdisë, 

përmes epokave të pushtimit, tregtisë, begatisë e intelektualizmit 

e deri tek shpërbërja, degjenerimi dhe dëshpërimi. Thamë se raca 

sunduese në çdo kohë i’a përçon veçoritë e saj kryesore botës 

përreth, e në kohën e duhur pasohet nga një perandori tjetër. Në 

këtë mënyrë hamendësuam se racat pasojnë njëra-tjetrën njëherë 

si superfuqi, e pastaj si relike, tiparet e të cilave i trashëgon 

njerëzimi. 
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Këtu mund të jepet një kundër argument, se do të vijë një ditë 

kur të gjitha racat e botës me radhë do të kenë shijuar epokën e 

tyre të sundimit dhe sërish do të jenë rrëzuar. Kur e gjithë raca 

njerëzore të jetë degraduar, ku do të gjenden racat e reja pushtuese 

e plot energji? 

Përgjigjia e kësaj pyetjeje errësohet nga prirja jonë moderne 

për ta ndarë racën njerëzore në kombe, të cilat duket se i trajtojmë 

si ndarje hermetike, një gabim që sjell keqkuptime pa fund. 

Në kohëra më të hershme, kombe luftarake nomade 

pushtonin trojet e popujve të degjeneruar duke u ngulur mu aty. 

Me kalimin e kohës ata shartoheshin me popullatën vendase dhe 

një racë e re përftohej edhe pse ndonjëherë mbartte një emër më 

të vjetër. Ndoshta shembulli më i mirë që përmendet rëndom sot 

në Perëndim është ai i Romës pas pushtimeve barbare. Shembuj 

të tjerë janë pushtimet Arabe të Spanjës, Afrikës Veriore dhe 

Persisë, pushtimet Turke të Perandorisë Osmane ose edhe 

pushtimi Norman i Anglisë. 

Në të gjithë këto shembuj, vendet e pushtuara ishin që në 

fillim tërësisht të banuara kurse pushtuesit ishin ushtri endacake 

që si përfundim u ngulën mu aty, duke prodhuar raca të reja. 

Në ditët e sotme, bota nuk ka dhe aq shumë pushtues 

endacakë të cilët do mund të pushtonin vende sedentare e të 

sillnin me vete çadra e tufa bagëtish. Lehtësia e transportit ka 

sjellë një përzierje të barabartë ose ndoshta edhe më të madhe të 

popujve. Athtësia e përplasjeve të brendshme politike, prodhon 

një rrjedhë të pandryshueshme emigrantësh që udhëtojnë nga 

vendet e origjinës, për të mbërritur në vendet pritëse, institucionet 

e të cilave u përshtaten më mirë. 

Në mënyrë të ngjashme peripecitë e tregtisë dhe biznesit 

kanë si pasojë lëvizjen e shumë njerëzve drejt vendeve të tjera. 

Fillimisht ikja është e përkohshme, në përfundim zëvëndësohet 

nga ngulitja tek vendet pritëse. 
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Popullata e Britanisë ka ndryshuar në mënyrë të 

vazhdueshme, veçanërisht në gjashtëdhjetë vitet e fundit. Kjo për 

shkak të dyndjes së emigrantëve nga Europa, Azia e Afrika, si dhe 

nga largimi i qytetarëve Britanikë për në vendet e Komonuelthit 

përtej detit (Kanada, Australi, Zelandë e Re etj.). si dhe në 

SH.B.A. 

Ky fenomen qartësisht tregon se nëpërmjet nomadizmit 

modern, kombe të reja krijohen vazhdimisht, kurse kombet e 

vjetra shndërrohen etnikisht.  

 

XXXI. Degradimi i një sistemi . 

  

Vlen të theksohet se degradimi është shpërbërja e një sistemi 

e jo i pjesëtarëve të tij. Sjelljet e pjestarëve të bashkësisë janë 

shprishur nga shijimi i tepërt i pasurisë dhe pushtetit në një hark 

kohor të gjatë. Në lidhje me jetën kombëtare ky fenomen ka sjellë 

egoizëm dhe përtaci. Një bashkësi njerëzish egoistë dhe përtacë 

dobësohet, zënkat e brendshme lindin mbi ndarjen e pasurisë që 

po mpaket. Pason pesimizmi, të cilin disa prej njerëzve përpiqen 

ta mbysin me qejfe e vogëlsi.  Të mbërthyer nga rrethanat, ata nuk 

janë të aftë t’a kanalizojnë mendimin dhe vullnetin drejt 

vizioneve të reja. 

Kur pjestarët e kësaj shoqërie, zhvendosen drejt rrethanave 

tërësisht të reja ata nuk vazhdojnë të jenë dukshëm të degraduar, 

pesimistë ose amoralë në mjedisin e ri. Sapo shkëputen nga 

mënyrat e vjetra të mendimit dhe, pas një periudhe të shkurtër 

përshtatjeje, ata bëhen qytetarë të zakonshëm të kombeve që i 

kanë “birësuar”. Disa prej tyre, pas brezit të parë apo të dytë, 

mund të marrin epërsi në bashkësitë e reja. 

Kjo vërteton se rënia e cilitdo komb nuk dobëson vullnetin 

ose tiparet themelore të pjesëtarëve përbërës. Degradimi i një 

pjese kombesh të këtilla nuk e varfëron racën njerëzore. 
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Degradimi është një përkeqësim si mendor ashtu dhe moral, i 

prodhuar nga rënia e ngadaltë e bashkësisë nga e cila pjesëtarët 

nuk mund të largohen për aq kohë sa mbërthehen nga rrethanat e 

vjetra. Por, të shpërngulur gjetkë, ata befas hedhin tutje mënyrat 

e degraduara të mendimit, duke e konsideruar veten të barabartë 

me qytetarët e vendit pritës. 

 

XXXII. Degradimi nuk është fizik. 

 

Gjithashtu degradimi nuk është fizik. Qytetarët e kombeve 

në rënie ndonjëherë përshkruhen si shumë të dobësuar fizikisht 

për të qenë të aftë të përballen me vështirësi ose të bëjnë përpjekje 

të mëdha. Ky është një pohim i rremë. Qytetarët e kombeve të 

mëdha në degradim e sipër, janë zakonisht më të fortë fizikisht, 

veçanërisht krahasuar me pushtuesit barbarë.  

Për më tepër, siç u vërtetua në Britani në Luftën e Parë 

Botërore, burra të rinj të rritur në luks e pasuri e patën të lehtë të 

përshtaten me jetën në llogoret e ballit të luftës. Historia e 

zbulimeve vërteton të njëjtën gjë. Burrat Europiane ose 

Amerikanë, të mësuar me jetë të rehatshme në shtëpi  ishin të aftë 

të shfaqnin po aq forcë sa dhe vendasit në shalimin e deveve 

përmes shkretëtirës ose në çeljen e një udhe përmes pyjeve 

tropikale. 

Degradimi është një sëmundje morale dhe shpirtërore që vjen 

si pasojë e një rehatie të gjatë, që prodhon cinizëm, rënie të 

devotshmërisë religjioze, pesimizëm dhe dhënie pas kotësive. 

Qytetarët e një kombi të tillë nuk do të përpiqeshin më të 

shpëtonin veten, sepse nuk janë të bindur se ka gjë në jetë që ja 

vlen të shpëtohet. 
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XXXIII. Larmia njerëzore. 

 

Përgjithësimet janë gjithmonë të rrezikshme. Qeniet 

njerëzore janë të ndryshme. Larmia e jetës njerëzore është e 

pafundme. Nëse kjo vlen për individët, atëherë vlen edhe për 

kombet dhe kulturat. Nuk ka dy shoqëri, dy popuj, dy kultura që 

të jenë saktësisht njësoj. Në këto rrethana, do të jetë e lehtë për 

kritikët të gjejnë shumë kundër argumente ndaj atyre çka thamë, 

dhe të nxjerrin në pah përjashtime nga përgjithësimet. 

Krahasimi i jetëve të kombeve me ato të individëve është i 

vlefshëm. Nuk ka dy njerëz në këtë botë që të jenë identikë. Për 

më tepër, jetët e tyre shpeshherë ndikohen nga aksidentet ose 

sëmundjet, duke i bërë ndryshimet edhe më të dukshme. 

Prapësëprapë, faktikisht ne mund të bëjmë përgjithësime rreth 

periudhave të ndryshme të jetës njerëzore. Veçantitë e fëmijërisë, 

adoleshencës, rinisë, moshës së mesme e pleqërisë janë të 

njëmendta. Është e vërtetë se disa adoleshentë janë seriozë e të 

mençur para kohe. Disa njerëz në moshë të mesme ende duken 

sikur janë të rinj. Por këto përjashtime nuk e hedhin poshtë 

natyrën e përgjithshme të jetës njerëzore nga djepi në varr. 

Marr guximin të them se jetët e kombeve ndjekin një model 

të njejtë. Në dukje, të gjithë kombet shfaqen si të ndryshëm. Disa 

vite më parë, një kompanie televizive iu sugjerua se transmetimi 

i një serie bisedash mbi historinë Arabe, do ishte shumë 

interesante për publikun. 

Propozimi u kundërshtua menjëherë nga drejtuesi i 

programeve me komentin: “çfarë dobie të mirëfilltë do të sillte 

historia e Arabëve mesjetarë tek shikuesi mesatar sot?” 

Prapëseprapë, në të vërtetë, historia e periudhës perandorake 

Arabe, nga pushtimet deri tek tregtia, luksi, intelektualizmi, 

shkenca e degjenerimi, është një histori saktësisht e 
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barazvlefshme me historinë e Perandorisë Britanike dhe pati 

pothuajse të njejtën kohëzgjatje. 

Nëse historianët Britanikë, një shekull më parë, do t’i ishin 

përkushtuar seriozisht studimeve mbi Perandorinë Arabe, ata do 

kishin mundur të parashikonin pothuajse çdo gjë që ka ndodhur 

në Britani deri më 1976-ën. 

 

XXXIV. Një larmi rëniesh. 

 

Kemi thënë se normalisht ngritja dhe rënia e kombeve të 

mëdha ndodh vetëm për shkak të problemeve të brendshme. 

Dhjetë breza mjaftojnë për t ’ i shndërruar udhëçelësit e 

guximshëm e sipërmarrës në qytetarë grindavecë të një shteti të 

mirëqenies sociale.  Por ndërsa historitë e jetës së kombeve të 

mëdha shfaqin një ngjashmëri të habitshme, natyra e rënieve të 

tyre varet kryesisht nga rrethana të jashtme e për pasojë shfaqet 

një shkallë e lartë larmie. 

Republika Romake, siç kemi parë, u ndoq nga perandoria, e 

cila u bë një supershtet në të cilin të gjithë popujt e pellgut 

mesdhetar pa dallim race, kishin të njëjtat të drejta. Emri i Romës, 

në zanafillë një qytet-shtet, kaloi nga kjo etapë tek një perandori 

shumëkombëshe egalitare. 

Kjo perandori u nda në dysh. Gjysma perëndimore u pushtua 

nga barbarë veriorë kurse gjysma lindore formoi Perandorinë 

Romake të Lindjes ose atë Bizantine. 

Perandoria e madhe Arabe u copëtua në shekullin e IX-të në 

shumë pjesë, ndër të cilat një ish-koloni, Spanja Myslimane, 

vazhdoi vazhdoi të ekzistonte për 250 vjet si një perandori e 

pavarur. Megjithatë Siria dhe Iraku, u pushtuan nga valë të 

njëpasnjëshme turqish nën të cilët ato mbetën të nënshtruar për 

1000 vjet. 
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Nga ana tjetër, Perandoria Mamluke e Egjiptit dhe Sirisë, u 

pushtua nga Osmanët. Popullata vendase thjesht përjetoi një 

ndërrim të sunduesve. 

Perandoria Spanjolle (1500-1750) duroi për 250 vjet, duke 

marrë fund vetëm me humbjen e kolonive të saj. Atdheu spanjoll 

ra nga lartësitë e një superfuqie, por ngeli të paktën komb i 

pavarur deri më sot. 

Rusia e Romanovëve (1682-1916) bëri udhën e zakonshme 

por u pasua nga Bashkimi Sovjetik. 

Është e panevojshme të këmbëngulim për një çështje që 

mund të përmblidhet me pak fjalë. Çdo regjim që grumbullon 

pasuri e pushtet të madh, duket se kalbet dhe rrënohet në mënyrë 

të rregullt brenda dhjetë brezash. Fati përfundimtar i pjesëve 

përbërëse, megjithatë, nuk varet nga natyra e vet e brendshme por 

nga grupet e tjera që shfaqen në kohën e rrënimit duke arritur të 

përvetësojnë tiparet e kësaj fuqie të madhe. Kështu jetët e fuqive 

të mëdha janë çuditërisht të njëtrajtshme por pasojat e rënieve të 

tyre janë plotësisht të ndryshme. 

 

XXXV. Pamjaftueshmëria e studimeve tona historike. 

 

Në fakt, kombet moderne të Perëndimit kanë nxjerrë vetëm 

dobi të kufizuar nga studimet e tyre historike, sepse ata asnjëherë 

nuk i kanë zgjeruar studimet mjaftueshëm. Që historia të ketë 

kuptim, siç jemi shprehur deri më tani, ajo duhet të jetë histori e 

racës njerëzore. 

Duke mos e arritur një qëllim të tillë, studimet tona historike 

përqëndrohen në masë të madhe tek historia e vendit tonë gjatë 

ekzistencës së vonshme.  Për pasojë harku kohor i studimit është 

tepër i shkurtër për të lejuar vërejtjen e ritmeve afatgjata të 

ngritjes dhe rënies së kombeve. Siç dëshmoi regjizori televiziv, as 
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nuk na shkon në mendje se kohëzgjatje të mëdha mund të jenë 

sadopak të dobishme. 

Kur lexojmë historinë e kombit tonë, veprat e paraardhësve 

tanë i konsiderojmë të lavdishme, kurse ato të popujve të tjerë 

paraqiten si të këqija, tiranike ose burracake. Kështu, historia jonë 

qëllimisht i shmang faktet. Tek ne mbizotërojnë ndjenjat, nuk 

jemi të gatshëm të pranojmë se paraardhësit tanë mund të kenë 

qenë të ligj apo burracakë. 

Nga ana tjetër ekzistojnë shkolla “politike” të historisë, që 

anojnë nga zhvlerësimi i veprave të prijësve të kaluar. Kjo për të 

legjitimuar lëvizjet politike moderne. Në të gjitha këto raste 

historia nuk është një përpjekje për të gjetur të vërtetën, por një 

sistem propagande që i kushtohet përparimit të ndërmarrjeve 

moderne ose kënaqjes së krenarisë kombëtare. 

Vështirë t’i hedhësh fajin njerëzve për mosnxjerrjen e 

mësimeve nga historia që studiojnë. S’kanë ç’të mësojnë, sepse 

kjo histori është e rreme. 

 

XXXVI. Kombe të vogla. 

 

Fjala “perandori” është përdorur në këtë ese për të shenjuar 

kombet të cilat arrijnë statusin e një fuqie të madhe, ose të një 

superfuqie sipas zhargonit të sotëm, pra kombe të cilat kanë 

sunduar skenën ndërkombëtare për dy ose tre shekuj. Në çdo kohë, 

gjithsesi, ka gjithashtu shtete më të vogla të cilat janë pak a shumë 

të vetëpërmbajtura. A jetojnë këto kombe si homologët e tyre të 

mëdhenj?  A kalojnë përmes të njëjtave etapa? 

Është e pamundur të bëjmë përgjithësime mbi këtë çështje. 

Përgjithësisht, degradimi është përfundimi i një kohe të gjatë 

pasurie dhe pushteti. Nëse kombi i vogël nuk e ka shijuar pasurinë 

e pushtetin, degradimin nuk do e provojë. 
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XXXVII. Modeli që po del në pah. 

 

Pavarësisht larmisë së pafundme dhe ndërlikimeve 

pambarim të jetës njerëzore, duket se nga këto gjykime del në pah 

një model i përgjithshëm. Zbulon se shumë perandori, njëra pas 

tjetrës për 3000 vjet kanë ndjekur periudha të ngjashme zhvillimi 

dhe rënieje. Jetëgjatësia e tyre ka qenë shumë e ngjashme 

Duket se jeta e një kombi të madh nis me një shpërthim 

energjie të dhunshme e zakonisht të paparashikuar dhe merr fund 

me një ulje të pritshmërive morale, cinizëm, pesimizëm dhe 

kotësi. Nëse shkrimtari i mësipërm do të ishte milioner, ai do të 

përpiqej të themelonte në ndonjë universitet një degë kushtuar 

vetëm studimit të ritmit të ngritjes dhe rënies së kombeve të 

fuqishme përreth botës. Historia është 3000 vjeçare sepse para 

kësaj kohe shkrimi nuk ishte mjaftueshëm i përhapur në mënyrë 

që të mundësonte mbijetesën e dokumentave të sakta. Por brenda 

kësaj periudhe, numri i perandorive të vlefshme për studim është 

tepër i madh. 

Në fillim të kësaj eseje, u rradhitën emrat e 11 perandorive, 

por tek zonat gjeografike përfshiheshin vetëm Lindja e Mesme 

dhe kombet moderne të Perëndimit. India, Kina dhe Amerika 

Jugore nuk u përfshinë sepse shkrimtari nuk di gjë për to. Një 

shkollë e themeluar për të studiuar ngritjen dhe rënien e 

perandorive do kishte mundësi të shqyrtonte imtësisht të paktën 

24 fuqi të mëdha.  

Detyra nuk do të ishte e lehtë nëse vërtet do të hidhej një 

rrjetë aq e gjerë sa të mbulonte pothuaj gjithë kombet e mëdha të 

botës në 3000 vjet. Vetëm njohja e gjuhëve që do mundësonte 

hetimet e hollësishme do të ishte një pengesë e frikshme. 
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XXXVIII. A na bën punë? 

  

Sjell kënaqësi përfytyrimi se studime të tilla do të nxirrnin në 

pah një model të rregullt të jetës së kombeve duke përfshirë një 

analizë të gjithfarëlloj ndryshimeve që si përfundim çojnë në 

dobësim, degradim e rrënim. Është tunduese të supozojmë se 

mund të merren masa për të parandaluar pasojat shkatërrimtare të 

pasurisë dhe pushtetit të tepërt e si rrjedhim degradimit që pason. 

Ndoshta disa mënyra mund të shpiken për të parandaluar 

degradimin e Epokës së Pushtimit e Tregtisë në atë të Intelektit 

që prodhon fjalë pa fund por jo vepra. 

Kjo mendësi na tundon. Ndoshta nëse modeli i ngritjes dhe 

rënies së kombeve do mësohej rregullisht nëpër shkolla, populli 

do kuptonte të vërtetën dhe do mbështeste politika për ruajten e 

shpirtit të detyrës dhe vetëflijimit. Po ashtu për të ndaluar 

grumbullimin e pasurive pafund, që do të çonin në shprishjen 

morale të kombit. 

A është e mundur që ndjenja e detyrës dhe nismës që duhen 

për të sjellë veprim, të ruhet paralelisht me zhvillimin intelektual 

dhe zbulimet e shkencave natyrore? 

Përgjigjia është e dyshimtë, vetëm mund të përpiqemi. 

Dobësitë e natyrës njerëzore, megjithatë, janë aq të dukshme sa 

nuk mund të jemi të sigurt mbi suksesin e sipërmarrjes sonë. 

Burra që kanë guxim, energji dhe vetëbesim shpërthyes, vështirë 

të përmbahen prej nënshtrimit të fqinjëve. Njësoj me burrat që 

duan vetëm pasuri. 

Ndoshta nuk është në dobi të njerëzimit që ata të pengohen, 

sepse në epoka kamjeje, arti, arkitektura, muzika, shkenca dhe 

letërsia marrin zhvillimin më të madh. 

Për më tepër, siç kemi parë kur kemi shqyrtuar perandoritë e 

mëdha, krijimi i tyre mund të sjellë luftë e tragjedi, por sundimi 

shpeshherë sjell paqe, siguri dhe begati për territore të mëdha. 
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Dija dhe përvoja (ndoshta intelektet tona thelbësore) janë të 

papërshtatshme për të shpallur vlefshmërinë ose jo të ciklit 

ngritje-rënie të historisë botërore.  

Prapëseprapë, këto dyshime nuk kanë pse na pengojnë nga 

përpjekja për të mbledhur më shumë dije mbi ngritjen dhe rënien 

e fuqive të mëdha ose të mundohemi, duke u nisur nga kjo dije, 

të përmirësojmë anën morale të jetës njerëzore. 

Në fakt, ndoshta mund të arrijmë në përfundimin se ngritja 

dhe rënia e njëpasnjëshme e kombeve të mëdha është e 

pashmangshme. Përnjëmend një cikël i diktuar nga qiejt. 

Por edhe kjo do të ishte një arritje vigane sepse duhet të dimë 

se ku qëndrojmë në lidhje me vëllezërit dhe motrat tona. Në 

gjendjen e tanishme të rrëmujës mendore rreth kësaj çështjeje, ne 

ndahemi në kombe, parti ose bashkësi. Luftojmë, urrejmë dhe 

përgojojmë njëri-tjetrin për ngjarje të cilat ndoshta mund të jenë 

të diktuara nga qiejt, të cilat na duken, nëse zgjerojmë 

këndvështrimin, plotësisht të pakontrollueshme dhe të 

pashmangshme. Nëse do thoshim se këto cikle janë përtej 

kontrollit tonë, nuk do ishim të justifikuar të urrenim njëri-tjetrin 

për shkak të tyre. 

Pavarësisht larmisë paradoksale të religjioneve në botë, 

besimtarët më fisnikë dhe shpirtërorë të të gjitha religjioneve 

duket se arrijnë në përfundimin se dashuria është çelësi i jetës 

njerëzore. Për pasojë, çdo zgjerim i dijes që mund të çojë në një 

ulje të urrejtjes është sigurisht i vlefshëm. 
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XXXIX. Përmbledhje. 

  

Meqë nxorrëm shumë pika të dobishme gjatë kësaj eseje, po 

e mbyll me një përmbledhje të shkurtër, për të freskuar mendjen 

e lexuesit. 

 

(a) Ne nuk mësojmë nga historia sepse studimet tona janë të 

shkurtra e të pllakosura nga paragjykimet. 

 

(b) Çuditërisht, kohëzgjatja mesatare e lavdisë kombëtare 

është 250 vjet. 

 

(c) Kjo mesatare nuk ka ndryshuar për 3000 vjet. A 

përfaqëson 10 breza? 

 

(d) Fazat e ngritjes dhe rënies së kombeve të mëdha janë: 

  

 Epoka e Udhëçelësve (shpërthimi) 

 Epoka e Pushtimeve 

 Epoka e Tregtisë 

 Epoka e Begatisë 

 Epoka e Intelektit 

 Epoka e Degradimit 

 

(e) Tiparet e degjenerimit janë: 

 

 Mendësia e mbrojtjes 

 Pesimizmi 

 Materializmi 

 Kotësitë 

 Dyndja e të huajve 
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 Shteti i Mirëqenies Sociale 

 Dobësimi i religjionit 

 

(f) Degjenerimi vjen si pasojë e: 

  

 Luksit 

 Egoizmit 

 Dashurisë për paranë 

 Humbjes së përgjegjësive 

 

(g) Historitë e kombeve të mëdha janë habitshëm të 

ngjashme dhe kjo për shkak të faktorëve të brendshëm. 

 

(h) Rëniet e tyre janë të larmishme, sepse janë në shumicë 

rezultat i shkaqeve të jashtme. 

 

(i) Historia duhet t’i përkasë racës njerëzore, edhe pse 

theksi duhet vënë tek historia e vendit të nxënësit. 

  

 

 

 

 

 

 


