
      Libri “36 skemat strategjike dhe taktike”,   është 
një libër i famshëm mbi artin ushtarak të lashtësisë, 
i zbuluar në vitet '40 të shekullit të 20-të.  Ai  i 
vlerësohet paralelisht me librin “Arti ushtarak i 
Suncit”, një vepër e lashtë kineze me famë botërore 
mbi strategjinë dhe taktikën ushtarake.
      Mendimet e shtjelluara në librin “ 36 skemat 
strategjike dhe taktike” janë vënë në zbatim në 
fushën politike, diplomatike, ekonomike dhe 
tekniko-shkencore. Në këtë libër, rëndësi nuk 
i kushtohet shtjellimit të teorisë ushtarake, por 
zbatimit praktik të strategjisë. Në të shprehet 
mendimi se, përballë situatës në betejën e luftës, 
që ka paqartësi të shumta dhe që ndryshon në 
çdo çast, gjëja më e rëndësishme për fitoren mbi 
armikun është që të bëhet shpejt gjykim i saktë 
dhe të merren masa të drejta përballuese. Në këtë 
vepër, mendimet strategjike dhe taktike të Kinës 
së lashtë përmblidhen shkurtimisht në 36 skema të 
betejës dhe secila prej tyre tregon qëllimin e qartë 
dhe zbatimin praktik. Ndër to, ka më shumë dredhi 
sekrete, të çuditshme, të ndryshueshme dhe të 
paimagjinueshme.
      Në këtë libër, skemat strategjike dhe taktike 
janë emërtuar me idioma dhe fjalë të urta të 
gjuhës kineze, që përdoren dendur në pjesët 
teatrale dhe romanet kineze. Libri, ka një gjuhë 
të kuptueshme dhe shembuj tipikë të luftës ose të 
jetës së përditshme, shpjegohen të fshehtat e këtyre 
skemave. Përshkrimet janë interesante, të sakta dhe 
të kuptueshme, prandaj ai u pëlqen shumë lexuesve.
      Të marrim për shembull skemën e 18-të me 
titull “Çin zei çin vang”, që do të thotë se për të 
kapur hajdutët, duhet të kapësh në radhë të parë 
kreun e tyre.  Skerma thotë këtë se, në betejën 

e luftës, po të kapësh komandantin e trupave 
kundërshtare, ke siguruar fitoren, sepse në këto 
raste, kundërshtarët mbeten në kaos dhe rrëmujë. 
Skema e 36-të me titullin “Zou vei shang gji”, që 
do të thotë se, në rrethanat e pafavorshme përballë 
armikut të fuqishëm, taktika më e mirë është 
tërheqja, që të ruhen forcat e gjalla.
      Për arsye të karakteristikave të tij të përmbajtjes 
së kuptueshme, libri “ 36 skemat strategjike dhe 
taktike” tërheq edhe sot vëmendjen e shtresave të 
ndryshme shoqërore dhe quhet “arti strategjik i 
masave”. Vlera e tij është shtrirë në fusha të shumta 
të jetës shoqërore, madje kanë dalë mjaft botime 
të tjera me të njëjtin titull. Ky libër është përhapur 
më herët në Japoni, duke u quajtur “Dredhitë për 
marrjen e vendimeve në kazermën e komandës”, 
dhe tani është përkthyer e botuar në gjuhë të 
shumta, si në gjuhën holandeze, italiane, angleze, 
franceze, ruse, portugeze, spanjolle, turke etj. 
Një gjeneral francez me emrin Lakost botoi dikur 
një artikull për t'i njohur lexuesit me këtë libër, 
duke e quajtur “enciklopedi e vogël” dhe duke e 
përshkruar në mënyrë figurative si “labirinti në 
rrugën e dredhive”. Zheng

Tridhjetë e gjashtë skemat strategjike 
dhe taktike
Dy fjalë lexuesit  !



 Në brendësi :

1 / Kalimi i detit duke ia fshehur të vërtetën qiellit

2 / Shpëtimi i Zhaos me anë të rrethimit të Veit 

3 / Vrasje me thikën e marrë hua

4 / Goditja e forcave të lodhura me forcat e çlodhura 

5 / Grabitja në mes të zjarrit  

6 / Zhurmë në lindje, sulm në perëndim

7 / Trillimi i qenies nga hiçi

8 / Aksioni në një rrugë të papritur

9 / Shiko zjarrin nga përkëtej lumit

10 / Fshehja e hanxharit pas buzëqeshjes 

11 / Tharja e kumbullës për hir të pjeshkës  

12 / Kap një dash duke ecur rrugës  

13 / Trembja e gjarprit me goditjen e barit

14 / Ringjallja e shpirtit në trupin e një tjetri  

15 / Joshja e tigrit nga mali  

16 / Lëshoje qëllimisht, nënshtroje përfundimisht

17 / Hedhja e tullës për të sjellë nefritin

18 / Kapja e kreut për të asgjësuar banditët



 

19 / Hiqja kazanit drutë nga poshtë

20 / Peshkimi në ujë të turbullt 

21 / Gjinkalla zhvesh sharkun 

22 / Mbylle derën dhe kape hajdutin 

23 / Miqësohu me vendet e largëta ndërsa mësyn vendet e afërta

24 / Kalimi përmes Yu-së për pushtimin e Guo-s

25 / Ndryshoj vjedhurazi trarin dhe shtyllën

26 / Sharja e akacias duke zënë në gojë manin 

27 / Dituria e vërtetë e fshehur me padituri false

28 / Heq shkallën pasi  miku ngjitet  lart

29 / Çelja e luleve në dru

30 / Shndërrimi i mysafirit në të zotin e shtëpisë  

31 /  Shfrytëzimi i bukurisë së femrave

32 / Taktika me qytet të zbrazur

33 /  Spiunazhi ndaj kundërshtarit

34 / Taktika e vuajtjeve trupore

35 / Taktika në seri

36 / Taktika e ikjes
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Taktika “man tian guo hai”, që do të 
thotë “kalimi i detit duke ia fshehur 
të vërtetën qiellit” është taktika e 
parë nga libri “36 skemat strategjike 
dhe taktike”.

        Në kulturën tradicionale kineze, “qielli” ka një 
brendi shumë të thellë. Kinezët e lashtësisë mendonin 
se çfarëdo që të bëjnë njerëzit e zakonshëm në tokë, 
hyjnitë në qiell e vëzhgojnë me vëmendje. Prandaj, për 
të kaluar një det të gjerë, duhet medoemos të mbulosh 
sytë e qiellit. Në gjuhën kineze ka mbetur edhe fjala e 
urtë “Qielli i kaltër ka sy”. Nga taktika “kalimi i detit 
duke ia fshehur të vërtetën qiellit”, ka lindur kuptimi 
se për të arritur qëllimin në një mjedis të pafavorshëm, 
të mbikëqyrur dhe të kontrolluar nga të tjerët, duhet të 
veprosh fshehurazi, duke mashtruar kontrolluesit.
        Në historinë kineze, monarkët quheshin “bijtë e 
qiellit”. Prandaj, nganjëherë “i fsheh të vërtetën qiellit” 
do të thotë të mashtrosh monarkun. Një shembull 
është mashtrimi i monarkut të shtetit Vei nga vëllai i tij 
në shekullin e 4-t para erës sonë, kur Kina vuante nga 
rivaliteti i principatave për hegjemoni.
        Një herë, trupat e shtetit Çin kishin rrethuar nga të 
katër anët kryeqytetin e shtetit Zhao. Përballë rrezikut 
të madh dhe duke marrë parasysh marrëdhëniet e tij 
të krushqisë me princin Sinling të shtetit Vei, mbreti 
i Zhaos disa herë i dërgoi letra mbretit të Veit, ku 
kërkoi ndihmë. Ky i fundit dërgoi trupa ushtarake 
prej 100 mijë vetash për ndihmë. Mirëpo, pasi arritën 
në një zonë afër kryeqytetit të Zhaos, trupat e Veit u 
ndalën, sepse nuk goxonin të hidheshin në luftë, duke 

pasur frikë nga trupat e fuqishme të shtetit Çin. Princi 
Sinling, vëllai i mbretit të Veit, deshi të shkonte në 
front për të ndihmuar shtetin Zhao duke komanduar 
trupat e shtetit të tij. Por ai nuk kishte kompetencën 
për komandimin e ushtrisë. Në këtë moment kritik, një 
këshlltar i tha princit Sinling: “Mund të komandoni 
trupat vetëm duke pasur në dorë distinktivin e 
komandës. Kërkoni ndihmë nga konkubina Rugji 
e mbretit, që ta vjedhë distinktivin e komandës nga 
mbreti. Jam i sigurt se ajo nuk do t'ju refuzojë, sepse 
ju dikur e ndihmuat atë në hakmarrjen kundër hasmit 
të saj, që i kishte vrarë babanë.”
      Princi Sinling bëri ashtu siç propozoi ai. 
Konkubina Rugji, që i ishte mirënjohëse princit 
Sinling, e vodhi me sukses distinktivin e komandës 
dhe ia dorëzoi. Kështu, princi Sinling shkoi pa vonesë 
në front dhe rupat e Veit, të komanduar prej tij, u 
vërsulën në kazermat e trupave të Çinit dhe i sprapsën, 
duke e shpëtuar shtetin Zhao nga rreziku.
        Në tregimin e vërtetë të sipërpërmendur, propozimi 
i këshilltarit për të mashtruar monarkun shpjegoi më 
së miri taktikën “man tian guo hai”. Por kjo taktikë 
jo me siguri e dëmton dhe e rrezikon drejtpërdrejt të 
mashtruarin. Prandaj taktika “man tian guo hai”, që do 
të thotë “kalimi i detit duke ia fshehur të vërtetën qiellit”, 
ka ndryshim esencial 
nga gënjeshtrat me 
qëllim djallëzor për 
dënmtimin e interesave 
të të tjerëve.       
                   Zheng 

Kalimi i detit duke ia 
fshehur të vërtetën qiellit 
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Taktika “Shpëtimi i Zhaos me anë të 
rrethimit të Veit” është taktika e dytë 
nga libri  “ 36  skemat strategjike dhe 
taktike”. 
       “Shpëtimi i Zhaos me anë të 

rrethimit të Veit” ka qenë titulli i një tregimi të vërtetë 
mbi luftën midis shteteve Çi dhe Vei në shekullin e 
4-t para erës sonë, por më vonë, ajo u bë një idiomë 
e gjuhës kineze, me të cilën emërtohet posaçërisht 
taktika e goditjes së kundërshtarit me rrugë indirekte.
       Shteti Vei, një nga 7 fuqitë gjatë periudhës së 
Shteteve Ndërluftuese në historinë kineze, zbatoi i pari 
reformën politike dhe ekonomike. Kështu, potenciali 
i tij u rrit shpejt dhe ai aneksoi disa shtete të vogla. 
Ndërsa shteti Zhao, vend fqinj i tij, ishte relativisht i 
dobët, megjithatë ai pushtoi një shtet të vogël që ishte 
shtet vasal i Veit. Mbreti i Veit autorizoi gjeneralin 
Pang Juan që ta rimerrte shtetin e tij vasal. Mirëpo 
gjeneral Pang Juan deshi që, jo vetëm të rimerrte 
shtetin vasal, por edhe të pushtonte vetë shtetin Zhao, 
prandaj rrethoi qytetin Handan, kryeqyteti i Zhaos. 
Lufta midis dy palëve për rrethim dhe kundër rrethimit 
zgjati për 1 vit të tërë.
       Shteti Zhao kishte nënshkruar prej kohësh një 
marrëveshje aleance me shtetin Çi, në bazë të së cilës, 
në rast se njëra prej dy palëve rrezikohej, tjetra do ta 
ndihmonte duke dërguar trupa ushtarake. Prandaj, kur 
mbreti i Zhaos kërkoi ndihmë, mbreti i Çiut ra dakord. 
Por ai shqetësohej se mos një luftë ballë për ballë 
me shtetin Vei të fuqishëm mund t'i sillte vendit të tij 
humbje të mëdha. Këshilltari i tij ushtarak, strategu 
Sun Bin, i bëri një analizë situatës dhe parashtroi 
mendimin se, për të përballuar një kundërshtar të 

tillë, trupat e Çiut duhej t'u shmangeshin forcave 
të tij kryesore dhe të goditnin pikat e tij të dobëta. 
Ai propozoi që trupat e Çiut të mos shkonin për 
të çrrethuar drejtpërdrejt kryeqytetin e Zhaos. Por  
meqenëse shteti Vei kishte dërguar të gjitha forcat e tij 
të gjalla për të sulmuar shtetin Zhao, kryeqyteti i tij, 
Daliang, ishte lënë i pambrojtur dhe, në ato rrethana, 
nëse trupat e Çiut do të sulmonin Daliangun, Pang 
Juani dhe trupat e tij do të tërhiqeshin për të mbrojtur 
kryeqytetin e tyre, duke e lënë Handanin.
       Duke zbatuar strategjinë dhe taktikën e Sun Binit, 
trupat e Çiut rrethuan befasisht Daliangun, kryeqyteti 
i Veit. Gjatë marshimit, ata vunë pritë në Guiling, 
një vend ku trupat e Veit me siguri do të kalonin 
gjatë tërheqjes. Ashtu doli, trupat e Veit u detyruan 
të tërhiqeshin nga Handani dhe, kur po kalonin në 
Guiling, ranë në pritë. Komandantët dhe ushtarët e 
Veit, të rraskapitur nga luftimet e mëparshme dhe nga 
rruga e tërheqjes, nuk ishin në gjendje të luftonin, 
prandaj dështuan keqas. Kështu, trupat e Çiut korrën 
fitoren e plotë dhe shteti Zhao shpëtoi. Ja, kjo është 
prejardhja dhe domethënia e taktikës “Shpëtimi i 
Zhaos me anë të rrethimit të Veit”.
       Parimi thelbësor i kësaj taktike është që, në 
luftën me një kundërshtar të fortë, duhet të godasësh 
me forcë të përqendruar pikat e tij të dobëta duke iu 
shmangur forcave të tij kryesore, që të fitosh mbi të, 
duke iu shmangur 
sulmit të tij frontal 
dhe duke e goditur 
brinjas.      Zheng

Shpëtimi i Zhaos me anë 
të rrethimit të Veit 
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Taktika “Vrasja me thikën e marrë 
hua” është taktika e tretë nga libri        
“ 36 skemat strategjike dhe taktike”.  
       Taktika “Vrasja me thikën e 
marrë hua”, do të thotë goditje dhe 

shfarosje e kundërshtarit duke shfrytëzuar forcat e 
palës së tretë. Kjo taktikë u përdor shumë shpesh në 
luftërat ushtarake dhe politike të Kinës së lashtë. 
       Në vitet e fundit të dinastisë Zhou Perëndimore 
(nga shekulli i 11-të para erës sonë deri në shekullin 
e 8-të para erës sonë), Zheng Huan Gong, monarku 
i shtetit Zheng, vendosi të shfaroste shtetin Kuai. Në 
radhë të parë, ai listoi ministrat dhe gjeneralët më të 
talentuar të shtetit Kuai dhe deklaroi hapur se, pas 
shfarosjes së Kuait, ai do t'u jepte këtyre personave 
poste dhe tituj të lartë feudalë dhe do t'u shpërndante 
atyre tokën e Kuait. Për të propaganduar publikisht 
vendimin e tij, ai organizoi në qytet aktivitete betimi. 
Monarku i shtetit Kuai u indinjua, pasi e mori 
vesh, dhe i vrau si tradhtarë të gjithë ministrat dhe 
gjeneralët e shkruar në atë listë. Kështu, shteti Zheng 
e shfarosi lehtë shtetin Kuai.
       Një shembull tipik i zbatimit në luftën politike 
të taktikës “Vrasja me thikën e marrë hua” ka qenë 
ngjarje e vërtetë në historinë kineze, “Vrasja e tre 
trimave me anë të dy pjeshkave”. Në shekullin e 6-të 
para erës sonë, shteti Çi kishte 3 trima që quheshin 
Gongsun Gjie, Tian Kai Gjang dhe Gu Yezi. Meqë u 
treguan jashtëzakonisht të guximshëm në betejën e 
luftës, monarku i Çiut i donte shumë. Mirëpo të tre 
trimat ishin mendjemëdhenj dhe secili e quante veten 
hero. Yan Ying, politikani i madh dhe kryeministri 

i shteit Çi, shqetësohej dhe kishte frikë se mos 
këta trima, me veprimet e tyre trashanike, mund të 
krijonin telashe që do të rrezikonin sigurinë e Çiut, 
prandaj deshi t'i asgjësonte. Një ditë, me propozimin 
e tij, Çi Jing Gong, monarku i shtetit Çi, u dhuroi 
tre trimave dy pjeshkë, që t'i ndanin sipas meritave. 
Secili prej këtyre trimave të pamend thoshte se 
ai kishte më shumë merita dhe për këtë filluan të 
grindeshin dhe, më tej, vranë njëri tjetrin. Kështu, 
Yan Ying e arriti lehtë qëllimin e tij.
       Taktika “Vrasja me thikën e marrë hua” 
duket barbare dhe djallëzore, prandaj zbatimi i saj 
kufizohej në luftën ushtarake. Në rrethana të tjera, 
nëse dikush e përdorte për t'ia arritur qëllimit vetjak, 
kjo mund të konsiderohej si intrigë e ulët e një njeriu 
të poshtër.
       Në shoqërinë moderne, dikush ka krijuar një 
shpjegim të ri për taktikën “Vrasja me thikën e marrë 
hua”. Në këtë shpjegim, theksi u vihet fjalëve të 
“marra hua”. Kjo do të thotë se, për të arritur qëllimin 
në tregti ose në luftën politike, çdokush mund të 
“marrë hua” forcat e të tjerëve dhe qëllimi i tij nuk 
duhet të jetë “vrasja e njeriut”, por konkurrenca. Ai 
mund të “marrë hua” shumë gjëra, si fonde, kuadro, 
teknologji etj. Një sipërmarrës mund të ketë fushë 
të gjerë manovrimi gjatë konkurrencës së ashpër 
n ë  e k o n o m i n ë  e 
tregut. Mjafton të 
përvetësojë thelbin e 
taktikës “Vrasja me 
thikën e marrë hua”.     

Zheng 

Vrasje me thikën e marrë hua 
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Taktika “Goditja e forcave të lodhura 
me forcat e çlodhura” është  taktika 
e 4-t nga libri “36 skemat strategjike 
dhe taktike”.
     Kjo taktikë do të thotë se, një 

komandant që di mirë të përdorë forcat e veta 
ushtarake, duhet medoemos t'i shmanget moralit të 
lartë të kundërshtarit dhe të presë rastin e volitshëm 
për ta goditur në kohën kur ai është i lodhur. Kështu 
mund të fitojë duke vënë nën kontroll me lehtësi 
gjendjen e ndërlikuar. Kjo taktikë është veçanërisht 
e përshtatshme për palën e dobët në përballimin e 
kundërshtarit.
     Strategët ushtarakë të Kinës së lashtë mendonin se 
“të çlodhurit” dhe “të lodhurit” mund të ndryshojnë 
me njëri tjetrin, ashtu siç ndryshojnë dita me natën në 
të katër stinët. Kur zgjatet dita, natyrisht shkurtohet 
nata. Anasjelltas, kur zgjatet nata, natyrisht shkurtohet 
dita. Në kushte të caktuara, pala kundërshtare mund 
të kthehet nga epërsia në inferioritet dhe nga pozita 
aktive në pozitën pasive. Atëherë pala jonë natyrisht 
kthehet nga inferioriteti në epërsi dhe nga pozita 
pasive në pozitën aktive.
     Ka pasur mjaft shembuj të fitores së të dobëtëve 
mbi të fortët në luftërat e lashtësisë në Kinë. Në 
periudhën e Tri Perandorive (220-280 të erës 
sonë), perandoria Vu vrau gjeneralin Guan Yu të 
perandorisë Shu. Monarku i Shu-së u indinjua dhe, 
duke komanduar personalisht trupat e tij prej 700 
mijë vetash, filloi një luftë për të ndëshkuar Vu-në. 
Trupat e tij, duke u mbështetur në epërsinë e tyre 
ushtarake dhe pozitën gjeografike, korrën fitore të 
njëpasnjëshme në beteja. Gjenerali Lu Sun i Vu-

së, pasi i bëri një analizë gjendjes aktuale, vendosi 
të bënte tërheqje strategjike. Si rezultat, ai e vuri 
palën kundërshtare në një pozitë pasive, sepse trupat 
kundërshtare nuk gjenin dot armikun për ta goditur. 
Pas 6 muajve, morali luftarak i ushtarëve të Shu-së ra 
plotësisht. Në këto rrethana, gjenerali Lu Sun i Vu-
së dha urdhrin për kundërsulm dhe i goditi befasisht 
trupat e Shu-së. Fitorja e Vu-së u bë një shembull i 
njohur i fitores së pakicës mbi shumicën dhe i fitores 
me anë të goditjes së kundërshtarit pas shpërthimit të 
sulmit të tij.
     Kjo taktikë u përdor gjerësisht edhe në luftën 
moderne. Në vitet ‘30 të shekullit të mëparshëm, në 
periudhën e luftës civile revolucionare kineze, ushtria 
popullore e udhëhequr nga Partia Komuniste e Kinës, 
ishte shumë e pakët dhe e prapambetur në armatim në 
krahasim me ushtrinë gomindannase të Çen Kai Shiut. 
Prandaj komandanti i ushtrisë popullore, strategu Mao 
ce Dun, duke u nisur nga kushtet konkrete, parashtroi 
taktikën e luftës partizane dhe komandoi ushtrinë 
popullore në bazë të taktikës “Tërhiqem kur sulmon 
armiku; trazoj kur pushon armiku; godas kur armiku 
mbetet i lodhur; ndjek këmba këmbës kur armiku 
tërhiqet”. Kështu, duke shfrytëzuar relievin, rastet dhe 
faktorët e tjerë, ushtria popullore u vërtit me armikun 
dhe korri fitore të njëpasnjëshme. Mund të themi se 
thelbi i taktikave të luftës partizane është “Goditja e 
forcave të lodhura me 
forcat e çlodhura”, që 
shpie në ndryshimin 
e raportit të forcave 
nga inferioriteti në 
epërsi.      Zheng

Goditja e forcave të lodhura 
me forcat e çlodhura 
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Taktika “Grabitja në mes të zjarrit”, 
është taktika e 5-të nga libri “36 
skemat strategjike dhe taktike”.
      Kuptimi origjinal i shprehjes 

“grabitja në mes të zjarrit”, është grabitja e pasurisë 
së dikujt duke përfituar nga rasti i fatkeqësisë së 
zjarrit në shtëpinë e tij, gjë që është kuptimin e keq. 
Por në fushën ushtarake, me këtë shprehje emërtohet 
taktika për rritjen e avantazhit mbi kundërshtarin 
duke përfituar nga rasti i rrëmujave të brendshme 
të vendit të tij. Strategu kinez i lashtësisë, Sun Ci, 
thoshte që “Të fitosh në mes të rrëmujave”. Rrëmujë 
do të thotë krizë e brendshme ose kërcënimi nga 
jashtë. Ajo përfshin problemet politike, ekonomike, 
shoqërore dhe të fatkeqësive natyrore. 
      Në shekullin e 5-të para erës sonë, ishte një 
periudhë e rivalitetit të principatave dhe shteteve 
vasale të dinastisë Zhou për të vendosur hegjemoni. 
Shtetet Vu dhe Yue, fqinje në Kinën Juglindore, 
kishin fuqi të përafërt dhe secila prej tyre përpiqej 
të aneksonte tjetrin, prandaj luftërat midis tyre 
vazhdonin vite me radhë. Një herë, shteti Yue u 
mund dhe mbreti i tij, Gou Jian, u mbajt në shtetin 
Vu si rob që t'i shërbente mbretit të Vusë, Fu Çait. 
Gou Jiani duronte çdo fyerje, hante thjeshtë, flinte 
pranë stallës së kuajve, bënte punë të rëndë, i 
shërbente me kujdes mbretit Fu Çai, duke e quajtur 
kështu veten “ministri i përkulur” para tij. Sado 
rëndë që ta fyente Fu Çai, ai tregohej shumë i 
bindur, prandaj u besua gradualisht nga Fu Çai dhe, 
pas 3 viteve, u lirua dhe u kthye në vendin e tij. 
Edhe pas kthimit, ai vazhdoi të tregohej i bindur 

dhe filloi t'i dërgonte në kohë shtetit Vu materiale 
si kontribut, i dhuroi vajza të bukura, margaritarë 
e xhevahire, mjeshtër të shquar dhe sende të 
çmueshme. Kështu, Fu Çai humbi vigjilencën ndaj 
shtetit Yue, i cili po merrte një sërë masash për 
fuqizimin e vendit dhe për shtimin e armatimeve. 
Gou Jiani i dha ryshfet kryeministrit të shtetit Vu që, 
duke shfrytëzuar ambicien e Fu Çait, ta ndërsente 
të rivalizonte me shtetet e tjera për të vendosur 
hegjemoni. Si rrjedhim, potenciali i shtetit Vu u 
harxhua për luftë. Aq më tepër, mbreti Fu Çai, pa 
përfillur propozimet dhe vërejtjet e ministrave të tij, 
harxhoi mjaft për ndërtimin e pallateve mbretërorë. 
Kështu, fuqia financiare e shtetit Vu u shterua 
plotësisht.  Në vitin 473 para erës sonë,  shteti Vu 
u karakterizua nga një thatësirë, gjë që shkaktoi 
pakënaqësi dhe rrëmujë të madhe. Gou Jiani, mbreti 
i shetit Yue, e priti më në fund rastin për hakmarrje 
dhe filloi luftën e gjerë kundër shtetit Vu. Por ky i 
fundit, nuk kishte aspak fuqi për kundërsulm dhe 
e humbi shpejt luftën. Kështu, mbreti Fu Çai u 
vetëvra dhe shteti i tij u aneksua nga shteti Yue.
      Veprimi i Go Jianit, që filloi luftën në kohën më 
të përshtatshme dhe e mundi lehtë mbi armikun. 
Duke përfituar nga rasti i rrëmujave të vendit të tij, 
mishëroi më së miri taktikën “grabitja në mes të 
zjarrit”. Kjo taktikë 
u zbatua gjerësisht 
edhe në luftërat e 
kohëve moderne.   

Zheng 

Grabitja në mes të zjarrit  
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Taktika “Zhurmë në lindje, sulm në 
perëndim”, është taktika e 6-të nga libri 
“36 skemat strategjike dhe taktike”.  
     Taktika “Zhurmë në lindje, sulm në 

perëndim”, që përdoret shumë shpesh në luftë, do të 
thotë që të fillosh sulmin nga drejtimi lindor vetëm 
për të mashtruar kundërshtarin dhe, në kohën kur 
kundërshtari tërheq forcat kryesore në anën lindore 
duke e lënë anën perëndimore të zbrazët, ta sulmosh 
befasisht dhe të fitosh me një të goditur. Një dredhi 
e tillë mashtruese u përdor gjerësisht në betejat e 
luftërave të Kinës së lashtë.
     Në shekullin e 2-të të erës sonë, në kohën e 
dinastisë Han Lindore, gjenerali Zhu Jun, duke 
komanduar trupat qeveritare, sulmoi një repart të 
kryengritësve fshatarë që quheshin “Trupat e shamive 
të verdhë”, sepse secili prej tyre e mbështillte 
kokën me një shami të verdhë. Pas betejave të 
shumta, Zhu Jun nuk fitonte dot mbi kryengritësit, 
që kishin zënë qytetin Vançeng dhe mbroheshin me 
vendosmëri. Kështu, ai ndërtoi një kodër të vogël prej 
dheu dhe filloi të vëzhgonte nga andej. Më pas, ai 
urdhëroi trupat qeveritare që të sulmonin drejt murit 
jugperëndimor të qytetit, duke bërë bujë të madhe. 
Trupat kryengritëse, që kujtonin se Zhu Jun do të 
sulmonte me të vërtetë anën jugperëndimore të qytetit, 
u grumbulluan atje dhe u bënë gati për kundërsulm. 
Duke parë se kryengritësit ranë në grackë, trupat 
qeveritare, të prirë personalisht nga Zhu Juni, sulmuan 
fuqimisht në anën verilindore të qytetit, që ishte bërë 
pika e dobët e kundërshtarit. Zhu Jun e mori lehtë 
qytetin, duke ngadhënjyer mbi kryengritësit.
Kuptimi thelbësor i taktikës “Zhurmë në lindje, sulm 

në perëndim” është që t'i krijosh kundërshtarit ide 
të gabuara. Kjo taktikë përdoret gjerësisht edhe në 
luftën moderne. Në periudhën e fundit të Luftës së 
Dytë botërore, kjo taktikë u përdor me sukses në 
operacionin e njohur të Normandisë. Para operacionit 
për të zbarkuar në Noarmandi më 6 qershor të vitit 
1944, trupat aleate ishin përgatitur për 2 vjet. Për të 
hutuar trupat gjermane, ato kishin përhapur informata 
false dhe hiqeshin sikur do të fillonin sulmin. Më 
në fund, gjermanët u bindën se trupat aleate do të 
zbarkonin në Kalais. Madje, edhe në kohën kur trupat 
aleate filluan luftimin për zbarkim në Normandi, 
gjermanët besonin se ky ishte veprim fals dhe se 
më pas trupat aleate do të sulmonin fuqimisht në 
Kalais, prandaj nuk vunë në veprim repartet e tyre 
të përgatitjes strategjike, të pajisura dhe të stërvitura 
shumë mirë, duke humbur rastin e volitshëm të 
kundërsulmit. Kështu që, trupat aleate zbarkuan me 
sukses në Normandi. Operacioni i Normandisë qe një 
nga operacionet me rëndësi vendimtare në luftën e 
dytë botërore.
     Në trajtimin e çështjeve hetimore, disa hetues 
i hutojnë të dyshuarit gjatë marrjes në pyetje që 
duket e pakuptim, dhe u bëjnë pyetje kyçe në 
kohën kur të dyshuarit e dobësojnë vigjilencën. 
Kështu, të dyshuarit thonë të vërtetën kur nuk 
përgatiten shpirtërisht. Kjo metodë është mishërimi 
i taktikës “Zhurmë 
në lindje, sulm në 
perëndim” në jetën 
e përditshme.   

Zheng

Zhurmë në lindje, 
sulm në perëndim 
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Taktika “Trillimi i qenies nga hiçi”, 
është taktika e 7-të nga libri “36 
skemat strategjike dhe taktike” .
      Shprehja “Trillimi i qenies nga 

hiçi” ka ardhur nga “Libri i moralit”, vepër e 
filozofit kinez të  lashtësisë Laoci, vepër klasike e 
taoizmit, një shkollë akademike dhe fe e Kinës së 
lashtë. Në këtë libër thuhet se “Çdo gjë në Tokë vjen 
nga qenia dhe çdo qenie vjen nga hiçi”. “Qenia” dhe 
“hiçi”, si kategori filozofike, sjellin në dritë ligjin 
e vartësisë reciproke dhe të ndryshimit reciprok të 
gjërave.
      Nga kuptimi leksikor, “qenie” do të thotë 
ekzistencë dhe “hiçi” do të thotë asgjë. Ndërsa 
në taktikën “Trillimi i qenies nga hiçi”, “qenia” 
tregon gjënë e vërtetë dhe reale, kurse “hiçi” tregon 
gjënë e falsifikuar dhe të zbrazët. Kuptimi origjinal 
i taktikës, është falsifikimi i gjësë së paqenë për 
të mashtruar kundërshtarin. Pra qëllimi mund të 
arrihet duke shfrytëzuar gabimin e kundërshtarit në 
gjykimin e situatës dhe në veprim. Zbatimi i kësaj 
taktike në fushën e betejës kërkon shumë kujdes.
      Në kapitullin e 36-të të romanit klasik kinez “Tri 
Perandoritë”, përshkruhet në mënyrë të gjallë një 
tregim i përdorimit të kësaj taktike. Një shembull 
tjetër interesant në këtë drejtim ka qenë luftimi 
për mbrojtjen e qytetit Yongqiu në shekullin e 8-të 
të erës sonë, në kohën e dinastisë Tang. Linghu 
Çao, gjeneral i dinastisë Tang, u rebelua dhe filloi 
një luftë antiqeveritare. Një ditë, trupat rebele të 
komanduara prej tij rrethuan qytetin Yongqiu dhe u 
bënë gati të sulmonin. Gjenerali Zhang Xun, kishte 

për detyrë të mbrojtur qytetin, por atij i mungonin 
armët, ndaj vuri në jetë taktikën “Trillimi i qenies 
nga hiçi”. Me urdhrin e tij, ushtarët qeveritarë 
bënë 1000 njerëz falsë prej kashte, i veshën me 
uniforma të zeza dhe i lëshuan me litarë nga muri 
i qytetit. Rebelët kujtuan se ushtarët qeveritarë 
filluan aksionin për të thyer rrethimin, prandaj 
sulmuan duke qëlluar me shigjeta. Në këtë mënyrë, 
gjenerali Zhang, shtiu në dorë 100 mijë shigjeta. 
Më pas, ai lëshoi me litarë disa ushtarë nga muri i 
qytetit. Rebelët qeshën pasi panë, sepse kujtonin 
se gjenerali Zhang mashtronte përsëri. Kështu, ai 
zgjodhi 500 ushtarë trima, që zbritën natën me litarë 
nga muri i qytetit, sulmuan befasisht kazermën e 
rebelëve dhe dogjën kazermën. Trupat rebele ikën 
me të katra dhe u tërhoqën disa kilometra larg.
       Në përgjithësi, në taktikën “Trillimi i qenies 
nga hiçi”, “hiçi” është një dukuri e falsifikuar vetëm 
për të mashtruar kundërshtarin dhe “qenia” është 
qëllim i vërtetë i fshehur nën dukurinë e falsifikuar. 
Tani edhe disa tregtarë përdorin shpesh herë këtë 
taktikë gjatë konkurrencës së ashpër në treg për 
të mashtruar konkurrentin. Në mënyrë ata arrijnë 
qëllimin e vet për të nxjerrë sa më shumë fitime. Por, 
po të themi nga këndvështrimi i moralit, përdorimi 
i kësaj taktike në tregti mund të sjellë dyshimin 
për konkurrencë të 
padrejtë.  Prandaj 
p ë r d o r i m i  d u h e t 
t ë  j e t ë  s h u m ë  i 
kujdesshëm dhe i 
matur.           Zheng 

Trillimi i qenies nga hiçi  



11

http://albanian.cri.cn   alb@cri.com.cn  

Takt ika “Aksioni  në  një  r rugë të 
papritur”, është taktika e 8-të nga libri     
“ 36 skemat strategjike dhe taktike” .
     Taktika “Aksioni në një rrugë të 

papritur” lindi nga një operacion i njohur i lutës në 
Kinën e lashtë dhe quhet shpesh herë edhe “Shtrirja 
haptazi e shtigjeve, kalimi fshehurazi në Çencang”. 
“Shteg” do të thotë rrugë e ngushte e shtruar asokohe 
me dërrasa nëpër shkëmbinj, ndërsa “Çencang” ishte 
një distrikt i provincës Shensi të sotme. 
     Në shekullin e 3-të para erës sonë, korrupsioni në 
jetën politike të dinastisë Çin, shkaktoi kryengritjen 
fshatare në shkallë kombëtare për përmbysjen e regjimit 
të asaj dinastie. Ndër kryengritësit, ata të udhëhequr 
nga Liu Bang dhe ata të udhëhequr nga Siang Yu, 
ishin forcat më të fuqishme. Liu Bang sulmoi i pari 
deri në një zonë afër kryeqytetit Çang-an, mirëpo ai u 
mund shpejt nga Siang Yu dhe u detyrua të tërhiqej në 
Hanzhong, që kishte qenë baza mbështetëse e forcave 
të tij. Për të mashtruar Siang Yu-në, duke u tërhequr, 
Liu Bang dha urdhrin që të digjeshin të gjitha shtigjet 
me dërrasa që shkonin për në kryeqytet, duke bërë 
sikur nuk do të kthehej më. Por ai nuk harroi asnjëherë 
objektivin e tij për të shfarosur forcat e Siang Yu-së dhe 
për të marrë në dorë pushtetin.
     Në vitin 206 para erës sonë, pasi u rritën forcat e 
tij, Liu Bang dërgoi gjeneralin Han Sin që të ndeshej 
me Siang Yu-në. Han Sin dërgoi një numër ushtarësh 
për të rindërtuar shtigjet e djegura, duke bërë sikur do 
të sulmonin po nëpër ato rrugë. Në të njëjtën kohë, ai 
dërgoi forcat kryesore që, duke kaluar nëpër distriktin 
Çencang, të bëheshin gati për të sulmuar Siang Yu-

në. Të mashtruara nga dukuria false, forcat kryesore 
të Siang Yu-së u përqendruan në kështjellat nëpër 
ish-shtigjet me dërrasa. Kështu, forcat e Liu Bangut, 
që kaluan nëpër Çencang, sulmuan befasisht, fituan 
mbi forcat kundërshtare dhe, më tej, marshuan drejt 
kryeqytetit, duke dhënë kontribut të rëndësishëm për 
ribashkimin e vendit dhe për shpalljen e dinastisë Han.
     Një taktikë e ngjashme u zbatua edhe në luftën 
moderne. Në vitin 1800, në operacionin e dytë në 
Itali, për të kaluar grykën Grand Saint Bernard në 
Alpe, në kufirin midis Italisë dhe Zvicër, Napoloni, 
përhapi informatën false se gjoja Franca formoi një 
repart të fortë në zonën Dijon afër kësaj gryke, por në 
fakt ai thoshte vetëm për 7 a 8 mijë ushtarë, shumë 
prej të cilëve ishin të plagosur. Kur mori informatën, 
kryekomandanti i trupave austriake tha se Napoloni 
e bëri këtë vetëm për të mashtruar dhe qëllimi i tij 
i vërtetë ishte që të sulmonte Genpvën në Italinë 
jugore. Prandaj kryekomandanti austriak humbi 
vigjilencën. Më pas, dhjetëra mijëra trupa të Napolonit 
u përqendruan fshehurazi në zonat kufitare të Francës, 
kaluan me sukses Alpet nëpër grykën Grand Saint 
Bernard dhe hynë në prapavijën e trupave austriake. 
Napoloni zbatoi në mënyrë krijuese një taktikë të 
ngjashme me taktikën “Shtrirja haptazi e shtigjeve, 
kalimi fshehurazi në Çencang”. Ai mashtroi me sukses 
kundërshtarin duke 
bashkuar “shtrirjen 
haptazi” dhe “kalimin 
fshehurazi”.     

Zheng

Aksioni në një 
rrugë të papritur 
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Taktika “Shiko zjarrin nga përkëtej 
lumit”, është taktika e 9-të nga libri “36 
skemat strategjike dhe taktike” .
     Në  je tën  e  përd i t shme,  me 

shprehjen “Shiko zjarrin nga përkëtej lumit”, është 
një metaforë për atë që sodit me kureshtje rrezikun 
e një tjetri, duke mbajtur duart në hije. Por në 
strategjinë dhe taktikën ushtarake, kjo shprehje do 
të thotë që, në raste të përleshjeve të brendshme në 
radhët e kundërshtarit, të mos  ndërhyjmë hëpërhë. 
Përndryshe, ata do të kundërsulmojnë bashkërisht, 
duke i lënë mënjanë kontradiktat e brendshme. Në 
këto rrethana, duhet t'i shmangemi dhe të prisni 
rrëmujë në radhët e kundërshtarit.
      Kjo taktikë u përdor shpesh në luftërat e 
lashtësisë. Një herë në periudhën nga viti 220 deri 
në vitin 280 të erës sonë, vitet e fundit të dinastisë 
Han Lindore, kur militaristët rivalizonin për të marrë 
në dorë pushtetin, gjenerali Yuan Shao vdiq pas 
një disfate fatale dhe dy bijtë e tij filluan përleshje 
me njëri-tjetrin për të marrë në dorë të drejtat e 
komandimit. Cao Cao, që ishte kundërshtari i tyre, 
vendosi t'i mundte ata. Të dy vëllezërit Yuan u 
hodhën në prehrin e shtetit Uhuan. Cao Cao mësyu 
menjëherë dhe mposhti Uhuanin. Të dy vëllezërit 
Yuan u detyruan të hidheshin në radhët e trupave të 
Gongsun Kangut, guvernatori i krahinës Liaodong. 
Gjeneralët e Cao Caos sugjeronin që, duke përfituar 
nga rasti, të pushtonin krahinën Liaodong dhe të 
kapnin dy vëllezërit Yuan. Kurse Cao Cao qeshi dhe 
tha：“Jo! Së shpejti Gongsun Kangu do të na dërgojë 
kokat e dy vëllezërve Yuan.” Pastaj, duke prirë trupat 
e tij, u kthye në Shyçang, që ishte plasdarmi i tij, dhe 

filloi të priste zhvillimin e gjendjes.
     Kur Yuan Shao ishte gjallë, dy bijtë e tij kishin 
ambicie të shtinin në dorë krahinën Liaodong, 
prandaj guvernatori Gongsun Kang dyshonte te 
dy vëllezërit Yuan. Ai e dinte se dy vëllezërit Yuan 
shkuan te ai sepse kishin mbetur si dy qen pa strehë. 
Ata mund ta ndihmonin në përballimin e mësymjes 
së mundshme të Cao Caos. Por, meqë Cao Cao ishte 
kthyer në Shyçang, krahina Liaodong nuk kishte 
rrezik hëpërhë. Atëherë, t'i mbante dy vëllezërit Yuan 
në Liaodong nuk ishte gjë e vlefshme për të, madje 
ishte e dëmshme, sepse mund të zemëronte Cao 
Caon që kishte forca të fuqishme. Ndaj ai urdhëroi 
që të vriteshin dy vëllezërit Yuan dhe kokat e tyre të 
dërgoheshin në kazermën e trupave të Coa Caos.
      Cao Cao e zotëroi mirë gjendjen, duke marrë 
me mend botën shpirtërore të Gongsun Kangut, 
prandaj asgjësoi lehtë forcat e familjes Yuan. Ai 
zbatoi me përpikmëri taktikën “Shiko zjarrin nga 
përkëtej lumit”. Roli i kësaj taktike mishërohet edhe 
në shprehje të tjera, si “soditja e kacafytjes së tigrave 
duke ndenjur në kodër” dhe “soditja e përmbysjes 
së anijes duke ndenjur në vilën Huanhelou”. E 
ngjashme është edhe shprehja “peshkatari përfiton 
me anë të kontradiktës së lejlekut me guaskën”, ku 
thuhet se një lejlek futi sqepin për të ngrënë mishin e 
guaskës, por, meqë sqepi u shtrëngua nga guaska, të 
dy nuk lëviznin dot 
dhe të dy u kapën 
nga peshkatari.   

Zheng 

Shiko zjarrin nga përkëtej lumit  
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Taktika  “Fshehja e hanxharit pas 
buzëqeshjes”, është taktika e 10-të 
nga libri “36 skemat strategjike dhe 
taktike” .

      Në jetën e përditshme, shprehja “Fshehja e 
hanxharit pas buzëqeshjes” përdoret për të përcaktuar 
një njeri që hiqet si modest, i ndershëm dhe i 
afrueshëm, por në fakt është i lig dhe i rrezikshëm. 
Kurse në fushën ushtarake, me këtë shprehje 
emërtohet taktika e mashtrimit dhe vënies në gjumë 
të kundërshtarit me mënyrat politike dhe diplomatike, 
me qëllim veprimin në befasi. Kështu mund të fitohet 
në rrethanat kur kundërshtari e ndien veten të kënaqur 
në një atmosferë miqësie dhe ka humbur vigjilencën 
e gatishmërinë.
      Kyçi  i  zbat imit  të  takt ikës “Fshehja e 
hanxharit pas buzëqeshjes” është vënia në gjumë e 
kundërshtarit, me qëllim që ai të dobësojë vigjilencën. 
Në histori njihen mjaft shembuj të zbatimit të 
suksesshëm të kësaj taktike.
      Në shekullin e 3-të të erës sonë, gjatë periudhës 
së Tri Perandorive në historinë kineze, perandoria 
Vei, që ishte më e fuqishmja, u mundua të shfaroste 
perandoritë Vu dhe Shu,  me potencial relativisht 
të dobët. Prandaj këto dy të fundit u detyruan të 
formonin një aleancë kundër Veit. Madje Liu Bei, 
monarku i Shu-së, e mori për grua motrën e Sun 
Qunait, monarku i Vu-së. Por megjithatë, edhe midis 
Liu Beit dhe Sun Quanit kishte luftime të shpeshta, 
sepse secili prej tyre kishte ambicie për të krijuar 
regjimin e vet të centralizuar. Taktika “Fshehja e 
hanxharit pas buzëqeshjes” u përdor me sukses edhe 
në luftën midis tyre.

      Qyteti Gjingzhou i Shu-së që kishte pozitë të 
rëndësishme strategjike, synohej nga të dy. Gjenerali 
i famshëm Guan Yu ishte ngarkuar me detyrën 
e mbrojtjes së qytetit. Për ta vënë atë në gjumë, 
Lu Shyn, komandanti i ushtrisë së Vu-së, i dërgoi 
Guan Yu-së një letër, në të cilën e ngriti në qiell, 
duke shkruar se ai vetë, si një gjeneral shumë i ri, e 
respektonte dhe donte të mësonte nga përvoja e tij. 
Guan Yu-së, që gëzonte famë ndër gjithë komandantët 
e të tri perandorive, iu rrit mendja më tej. Ai u bind se 
Lu Shyni, nuk përbënte rrezik ndaj qytetit Gjingzhou, 
ndaj i vuri të gjitha trupat për të sulmuar perandorinë 
Vei. Por pikërisht në atë kohë, Lu Shyni ra dakord me 
Vei për të sulmuar Guan Yu-në nga dy drejtimet.
      Ndërsa forcat kryesore të Guan Yu-së kishin 
arritur në vijën e parë të frontit dhe kishin filluar 
luftimet me forcat e Veit, Vu-ja dërgoi trupat e tij 
të stërvitura për të marrë qytetin Gjingzhou. Ato u 
fshehën në anijet luftarake, të kamufluara si anije 
tregtie, u afruan fshehurazi në rrugën lumore, mësynë 
befasisht dhe morën qytetin Gjingzhou me një të 
goditur. Pastaj, njerëzit e Veit e përhapën qëllimisht 
këtë lajm në gjirin e forcave të Guan Yu-së, të cilat u 
gjetën menjëherë në rrëmujë. Tregimi për këtë ngjarje 
është ruajtur edhe sot në popull, e quajtur “Rënia e 
Gjingzhout nga pakujdesia”. Guan Yu pësoi disfatë 
sepse ra në grackën e ngritur nga Lu Shyni, që zbatoi 
taktikën “Fshehja 
e  h a n x h a r i t  p a s 
buzëqeshjes”.       

Zheng

Fshehja e hanxharit pas 
buzëqeshjes 
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Taktika “Tharja e kumbullës për hir të 
pjeshkës”, është taktika e 11-të nga libri 
“ 36 skemat strategjike dhe taktike” .
    Shprehja “Tharja e kumbullës për 

hir të pjeshkës” ka ardhur nga një vjershë e Kinës 
së lashtë, ku thuhet se dikur pranë një pusi, rriteshin 
pranë dy pemë, njëra ishte kumbull dhe tjetra ishte 
pjeshkë. Një ditë, një tufë krimbash erdhën për të 
ngrënë rrënjët e pjeshkës, por kumbulla u bre nga 
krimbat dhe u tha për hir të pjeshkës. 
    Në të është marrë pjesërisht edhe kuptimi alegorik 
i tregimit në atë vjershë të lashtë. Domethënia e kësaj 
taktike është se, gjatë luftës politike dhe ushtarake, 
në rrethanat kur raporti i forcave të të dyja palëve 
është baraz ose kur humbja e palës sonë është e 
pashmangshme për shkak se forcat e kundërshtarit 
janë relativisht të mëdha, ne duhet të bëjmë pak 
sakrificë për të korrur fitoren e fundit ose për të 
shmangur një humbje më të madhe. Kjo taktikë u 
zbatua në mjaft luftëra politike dhe ushtarake të 
Kinës së lashtë.
    Në shekullin e 3-të para erës sonë, shteti Zhao 
përfshihej vazhdimisht nga trazirat e kalorësve të 
hunëve që ishin fise të blegtorisë shtegtare të veriut. 
Shteti Zhao, kufizohej me territorin e hunëve. Prandaj 
populli i Zhaos nuk jetonte dhe punonte dot në qetësi. 
Mbreti i Zhaos dërgoi gjeneralin Li Mu për mbrojtjen 
e Yanmenit, një qytet që rrezikohej nga hunët. Pasi 
mori detyrën, Li Mu urdhëroi komandantët dhe 
ushtarët të qëndronin brenda, të mbyllnin portën e 
qytetit, dhe të mos dilnin për të luftuar jashtë. Hunët, 
që nuk e kuptonin qëllimin e tij, nuk guxonin të 

mësynin lehtë. Li Mu, stërviste intensivisht trupat 
e tij, për të përgatitur një goditje të fortë kundër 
hunëve. Pas disa vjetësh, forcat e Li Musë, ishin rritur 
shumë dhe ushtarët kishin vullnet të fortë për luftim.
    Para mësymjes kundër hunëve, Li Mu dërgoi 
disa ushtarë që, bashkë me disa blegtorë, të dilnin 
nga qyteti dhe të kullosnin bagëtitë. Duke parë këtë 
gjendje, kreu i hunëve dërgoi menjëherë kalorës për 
të grabitur bagëtitë. Ushtarët e Li Musë bënë sikur po 
luftonin, por ikën shpejt duke i lënë bagëtitë, pra bënë 
sikur dështuan. Kalorësit e hunëve u kthyen duarplot. 
Kreu i hunëve u vërsul duke prirë të gjitha trupat e 
tij, sepse ai kujtonte se më parë Li Mu nuk lejonte 
ushtarët e tij të dilnin për luftim ngaqë ishte i paaftë 
dhe frikacakë. 
    Duke parë se taktika e tij dha rezultat, Li Mu në 
radhë të parë vuri prita nëpër rrugë dhe dërgoi një 
pjesë të ushtarëve që të tërhiqnin trupat hune në pritë, 
pastaj sulmuan armiqtë, duke i ndarë në disa pika. 
Kështu që, hunët pësuan një goditje të fortë dhe kufiri 
i Zhaos fitoi qetësi.
    Taktika “Tharja e kumbullës për hir të pjeshkës” 
përdoret shpesh herë edhe në konkurrencën tregtare, 
meqë tregtarët kanë nevojë të sakrifikojnë disa 
interesa të përkohshme për hir të interesave afatgjatë. 
Një herë, kjo taktikë u zbatua me sukses edhe nga 
shoqëria e famshme amerikane Bausch & Lomb 
I n c  n ë  k o h ë n  k u r 
zgjodhi alternativën 
vendimtare.           
                       Zheng 

Tharja e kumbullës për 
hir të pjeshkës  
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Taktika “Kap një dash duke ecur 
rrugës”, është taktika e 12-të nga libri     
“ 36 skemat strategjike dhe taktike”.
     Në gjuhën kineze, shprehja “Kap 

një dash duke ecur rrugës” ka pasur kuptim negativ, 
sepse në jetën e përditshme ajo përdoret për të 
përfituar nga shfaqja e dobësisë së tjetrit. Kurse në 
fushën ushtarake, me këtë shprehje është emërtuar një 
taktike që do të thotë arritja e fitores duke shfrytëzuar 
rastin. Ka pasur mjaft shembuj të përdorimit të kësaj 
taktike në luftërat e Kinës së lashtë dhe në ato të 
kohës moderne në botë. Një nga shembujt ka qenë një 
ngjarje gjatë Luftës së Dytë Botërore.
     Benito Musolini, si kreu i fashistëve italianë, 
ëndërronte ta rimëkëmbte perandorinë romake dhe 
ta shndërronte Mesdheun në “liqen të brendshëm” të 
Romës. Pas shpërthimit të Lutës së Dytë Botërore, ai 
kujtoi se i erdhi rasti. Por ai e kishte të qartë se Italia 
nuk ishte në gjendje të ndërmerrte e vetme veprime 
kundër Anglisë që kishte epërsi në Mesdhe, ndaj i 
drejtoi sytë drejt vendeve të vogla, duke u orvatur 
që, me potencialin ushtarak të Italisë, t'i nënshtronte 
ato. Ai zgjodhi në radhë të parë Greqinë, duke qenë 
i sigurt se ajo ishte e vogël dhe e dobët, pa forca 
luftarake, prandaj urdhëroi trupat e tij të sulmonin me 
afat të caktuar.
     Më 28 tetor të vitit 1940, ambasadori i Italisë 
në Greqi, i autorizuar nga Musolini, i dorëzoi 
kryeministrit grek një notë, ku i kërkohej Greqisë 
që të ofronte një bazë mbështetëse të përhershme 
për trupat italiane dhe të ruante asnjanësinë. Por 
kryeministri i Greqisë e refuzoi në mënyrë të prerë 

notën energjike të Italisë dhe nisi të mobilizonte 
mbarë vendin për të kundërgoditur vendosmërisht 
mësymjen e trupave italiane. Megjithëse shtabi i 
përgjithshëm i trupave italiane besonte se nuk mund 
të fitonin shpejt mbi Greqinë, Musolini prapë se 
prapë dha urdhër për të sulmuar menjëherë. Pas disa 
ditë luftimesh të vështira, dy divizionet e trupave 
sulmuese italiane, pësuan disfatë të rëndë. Pas një 
jave tjetër, trupat praparojë greke u hodhën në luftë, 
kështu që trupat italiane u detyruan të tërhiqeshin në 
pozicionin fillestar. Trupat greke kundërsulmuan dhe 
morën në dorë kështjellën e prapavijës të trupave 
italiane. Për të shpëtuar nga asgjësimi i plotë, 
Musolini u detyrua që, pa përfillur turpin, të kërkonte 
ndihmë nga Gjermania e Hitlerit. Vetëm e vetëm 
duke u mbështetur në ndihmën gjermane, shpëtuan 
trupat italiane të mbetura. Por Gjermania, që i dha 
ndihmë Italisë, pushtoi territorin e Greqisë, duke 
përdorur taktikën “Kap një dash duke ecur rrugës”. 
Sigurisht, kjo ishte një lutë e padrejtë.
     Strategët e Kinës së lashtë thoshin se “Ai që di 
mirë të luftojë, nuk e lë të mirën që i bie në dorë; nuk 
humb rastin që i vjen”. Këto fjalë janë shpjegimi më 
i saktë i taktikës “Kap një dash duke ecur rrugës”. 
Thelbi i taktikës është që, në luftën reale, të zbulohet 
dhe të kapet me përpikëri shpërfillja dhe pikët e 
dobëta të kundërshtarit 
gjatë lëvizjes, për të 
korrur fitoren duke 
mësyrë pikat më të 
dobëta.           

Zheng 

Kap një dash duke ecur rrugës  
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Taktika “Trembja e gjarprit me goditjen 
e barit”, është taktika e 13-të nga libri 
“36 skemat strategjike dhe taktike”.
     Shprehja “Trembja e gjarprit me 

goditjen e barit” ka ardhur nga një tregim i Kinës 
së lashtë, ku thuhet se Vang Lu, administratori i një 
distrikti, lakmonte shumë dhe përvetësonte pasurinë 
pa përfillur moralin e ligjin dhe funksionarët nën 
varësinë e tij, duke marrë shembull, vepronin ashtu 
si ai. Një ditë, fshatarët shkruan bashkarisht një letër 
për demaskimin e funksionarëve dhe u bënë gati t'i 
dorëzonin të dërguarit të posaçëm të perandorit që 
kishte ardhur për inspektim. Mirëpo letra i ra në dorë 
administratorit Vang Lu, i cili u frikësua shumë dhe u 
bë qull me djersë të ftohta pasi e lexoi, sepse çdo gjë, 
që përmendej në letër, kishte lidhje edhe me të. Kur u 
qetësua pak, ai shënoi në letër këto fjalë: “Ju goditët 
barin, ndërsa unë u tremba si një gjarpër”. Më pas, 
shprehja “da cao jing she”, që do të thotë “trembja 
e gjarprit me goditjen e barit” u bë një idiomë e 
gjuhës kineze, me të cilën u emërtua edhe një taktikë 
ushtarake.
     Por në fushën ushtarake, taktika “Trembja e gjarprit 
me goditjen e barit” ka pasur dy përdorime diametrisht 
të kundërta. Njëra prej tyre është që të godasësh 
qëllimisht barin për të trembur gjarprin, kurse tjetra 
është që të shmangësh trembjen e gjarprit me goditjen 
e barit.
    Gjatë periudhës së “Tri Perandorive” në historinë 
kineze, Zhugë Liang, këshilltari ushtarak i Shu-
së, zbatoi me sukses taktikën e “goditjes qëllimisht 
të barit për të trembur gjarprin”. Në vitin 218 të 

erës sonë, Cao Cao, udhëheqësi i Veit, duke prirë 
trupat e tij prej 400 mijë vetash, nisi mësymjen 
kundër Shu-së, që kishte një ushtri vetëm prej 100 
mijë vetash. Të dy palët u kundërvunë në dy brigjet 
e lumit Hanshui. Me urdhrin e Zhugë Liangut, 
gjenerali Zhao Yun me 500 ushtarë u fshehën prapa 
një kodre në bregun e lumit, duke marrë me vete 
daullet dhe boritë. Kur binte muzgu i mbrëmjes 
ose në mesnatë, ata fillonin t'u binin daulleve dhe 
borive, duke bërë sikur do të sulmonin. Meqë ata 
bënë kështu tri net me radhë, Cao Cao u shqetësua. 
Një oficer i propozoi që të mos e merrte parasysh, 
sepse kjo ishte dredhi e Zhugë Liangut. Kurse Cao 
Cao tha: “Unë e di se kjo është dinakëria e tij. Por 
nëse do të bëjnë një sulm të vërtetë ndër gënjështrat 
e shumta, ne do të pësojmë.” Pastaj i tërhoqi trupat 
e tij 15 kilometra prapa.
     Me taktikën “trembja e gjarprit me goditjen e barit”, 
Zhugë Liang e detyroi Cao Caon të tërhiqej dhe ai me 
trupat e tij kaluan lumin Hanshui duke përfituar nga 
rasti. Por shpesh herë, në aksionet sekrete ushtarake, 
duhet të shmanget “goditja e barit” që të mos “trembet 
gjarpri”, domethënë të përballohet kundërshtari 
duke ndërmarrë veprime fshehurazi dhe duke bërë 
që kundërshtari të mos e diktojë fare. Taktika e 
“mosgoditjes së barit” përdoret shpesh herë nga 
policia për zbulimin 
e plotë të kriminelëve 
në çështjet penale 
kolektive.  
                     Zheng 

Trembja e gjarprit me goditjen e barit  
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Taktika “Ringjallja e shpirtit në trupin e 
një tjetri”, është taktika e 14-të nga libri 
“ 36 skemat strategjike dhe taktike” .
     Kinezët e lashtësisë besonin se 

shpirti i njeriut mund të ekzistonte jashtë trupit 
të tij. Në bazë të këtij besimi, u krijua një tregim 
mitologjik, ku thuhet se ekzistonte dikur një qenie 
gjysmë-njeriu dhe gjysmë-shenjtori që quhej Tie 
Guai Li. Një ditë, shpirti i tij shkoi në qiell për të 
kërkuar doktrinën mbi jetën dhe, para nisjes, ai 
porositi nxënësin e tij që ta ruante trupin e tij për 
7 ditë. I tha që, nëse ai nuk do të kthehej deri në 
ditën e 7-të, trupi i tij të digjej. Mirëpo, në ditën e 
6-të, një burrë i ardhur nga fshati i tha nxënësit se 
e kishte nënën të sëmurë rëndë, prandaj ky nxënës 
e dogji trupin e Tie Guai Li-së dhe shkoi në shtëpi 
për të parë nënën. Në ditën e 7-të, kur u kthye nga 
qielli, Tei Guai Li nuk e gjente dot trupin e tij dhe 
u detyrua të ringjallej në kufomën e një lypësi të 
vdekur. Taktika “Ringjallja e shpirtit në trupin e një 
tjetri”, e emërtuar sipas këtij tregimi mitologjik, do 
të thotë arritja e suksesit duke shfrytëzuar një gjë që 
duket e pashfrytëzueshme.
      Mjaft politikanë dhe strategë të njohur të Kinës së 
lashtë korrën suksese të paparashikuara duke përdorur 
këtë taktikë. Në vitet e fundit të dinastisë Çin, një 
kolonë ushtarësh të rinj, të porsa rekrutuar nga fshati, 
po marshonin për t'u dislokuar në Yuyang. Mirëpo, 
për shkak se rrugët u mbytën nga uji i shiut të 
rrëmbyeshëm që ra disa ditë me radhë, ata u vonuan 
shumë dhe nuk mund të mbërrinin në kohën e caktuar. 
Sipas ligjit të atëhershëm, ata mund të dënoheshin 
me vdekje. Prandaj krerët e kolonës, Çen Sheng dhe 
Vu Guang, donin të rebeloheshin duke prirë të gjithë. 

Meqë të dy nuk kishin prestigjin e duhur, vendosën të 
shfrytëzonin prestigjin e të tjerëve.
      Para kësaj, dy persona gëzonin prestigj të lartë në 
popull. Njëri ishte princi trashëgimtar Fusu, vëllai i 
madh i perandorit Huhai. Në fakt Fusu, që ishte njeri 
i zoti dhe me virtyte të larta, u vra nga Huhai para 
se të ngrihej në fron, por populli nuk e dinte këtë 
gjë dhe shpresonte gjithnjë se ai do ta zëvendësonte 
Huhain, që ishte një sundimtar tiranik. Tjetri ishte 
Siang Yan, gjeneral i ish-shtetit Çu, i cili pati merita 
të mëdha dhe i donte ushtarët e tij, por u zhduk fare 
pas shfarosjes së shtetit Çu. Çen Sheng dhe Vu Guan 
vendosën që të shpallnin kryengritjen nën flamurin e 
Fusu-së dhe Siang Yanit.
      Ata shfrytëzuan edhe besëtytninë. Një mesnatë, 
Vu Gaun doli në fushë dhe hodhi parullën duke 
imituar klithmat  e dhelprës: “Da Çu Sing, Çen Sheng 
vang”, që do të thotë se do të rilindë shteti Çu dhe 
Çen Sheng do të bëhet mbret. Edhe para kësaj, duke 
gatuar drekën, dikush nxori nga barku i peshkut 
një copë letër të shkruar “Çen Sheng vang”. Pas 
përhapjes së këtyre dy ndodhive misterioze, të gjithë 
u bindën se Çen Sheng nuk ishte njeri i rëndomtë, 
por ishte i dërguari i perëndisë për udhëheqjen e 
kryengritjes. Duke parë se erdhi rasti i volitshëm, Çen 
Sheng dhe Vu Guang ngritën flamurin e kryengritjes 
kundër dinastisë Çin. Radhët e tyre u zgjeruan 
p a n d ë r p r e r ë  d h e 
fitorja e tyre ishte një 
goditje e rëndë për 
regjimin e dinastisë 
Çin.  
                    Zheng 

Ringjallja e shpirtit në 
trupin e një tjetri  
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Taktika “Joshja e tigrit nga mali”, është 
taktika e 15-të nga libri “ 36 skemat 
strategjike dhe taktike” .
      Në Kinën e lashtë, tigri quhej 
“Mbreti i malit”. Meqenëse tigrat e 

maleve rrezikonin seriozisht jetën e njeriut, fshatarët 
përpiqeshin gjithmonë t'i asgjësonin ata dhe, për t'i 
vrarë më lehtë, përdornin mënyra të ndryshme joshjeje 
që tigrat të largoheshin nga malet. Më vonë, shprehja 
“Joshja e tigrit nga mali” u përdor në fushën ushtarake 
për të emërtuar një taktikë, e cila do të thotë që, për 
të mposhtur më lehtë kundërshtarin, të përdorësh 
mënyra mashtruese që kundërshtari të largohet nga 
baza e tij mbështetëse duke e humbur epërsinë e tij të 
mëparshme.
      Në librin “Arti ushtarak i Suncit”, një libër mbi 
strategjinë dhe taktikën tradicionale kineze, vihet në 
dukje se mësymja me të gjitha forcat për të marrë 
një kështjellë, pa marrë parasysh kushtet. Është një 
ide e nivelit të ulët, që mund të çojë në disfatë. Vlera 
thelbësore e taktikës “Joshja e tigrit nga mali” qëndron 
te “joshja”, siç u vërtetua në një luftim të lashtësisë.
      Në fillim të shekullit të 2-të të erës sonë, gjatë 
periudhës së “Tri perandorive” në historinë kineze, 
Sun Cë, sundimtari i Vu-së, deshi të shtinte në dorë 
Lugjangun, një qytet me pozitë strategjike që mund 
të mbrohej lehtë, ndërsa ishte shumë e vështirë 
të merrej me armë, sepse relievi i atjeshëm ishte 
shumë i rrezikshëm. Sun Cë e kishte të qartë se ishte 
pothuajse e pamundur që ta merrte me forcë atë qytet, 
prandaj vendosi të përdorte taktikën “Joshja e tigrit 
nga mali”. Ai e dinte mirë karakterin e gjeneralit 
Liu Shyn, që mbronte Lugjangun. Dobësia e më e 

madhe e  gjeneralit ishte adhurimi i pasurisë, prandaj 
Sun Cë i dërgoi nëpërmjet përfaqësuesit një dhuratë 
jashtëzakonisht të shtrenjtë dhe një letër, ku e ngriti 
në qiell duke thënë se e nderonte shumë dhe donte 
të miqësohej me të, ndaj dhe i kërkoi ndihmë për 
vetëmbrojtje duke thënë se kërcënohej nga trupat 
kundërshtare në Shangliao. Liu Shyn, i gëzuar pa 
masë nga dhurata e shtrenjtë dhe nga lajkat e Sun 
Cë-së, nisi luftën kundër Shangliaos duke prirë 
shumicën e trupave të tij dhe duke e lënë qytetin 
Lugjang pothuajse të pambrojtur, vetëm me qëllim 
që të zhdukte kërcënimin ndaj Sun Cë-së. Edhe Sun 
Cë u gëzua pa masë se kundërshtari ra në grackë. Ai 
mësyu menjëherë Lugjangun dhe e mori në dorë lehtë, 
sepse pothuajse nuk u ndesh në kundërgoditje. Ndërsa 
Liu Shyn jo vetëm që humbi vatrën e tij, por dështoi 
edhe në luftën me Shangliaon. Në fund, duke qenë i 
pastrehë, Liu Shyn iu hodh në prehër një sundimtari 
tjetër.
      Taktika “Joshja e tigrit nga mali” u përdor 
gjerësisht e shpesh edhe në luftërat moderne. Në kohën 
e Luftës së Dytë Botërore, agresorëve japonezë, që 
hynë në Kinë, u pëlqente të pushtonin qytete të mëdha 
dhe ndërtonin kudo kështjella për të mbrojtur qytetet 
e pushtuara. Kurse partizanët kinezë, duke përdorur 
taktikën “Joshja e tigrit nga mali”, merrnin lloj-lloj 
masash për t'i larguar 
ata nga kështjellat 
dh e  i  a s g j ë s on in 
një nga një,  duke 
arritur rezultate të 
dëshirueshme.     

Zheng 

Joshja e tigrit nga mali  
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Taktika “Lëshoje qëllimisht, nënshtroje 
përfundimisht”,  është taktika e 16-
të nga libri “36 skemat strategjike dhe 
taktike”.

    Në fushën ushtarake, taktika “Lëshoje qëllimisht, 
nënshtroje përfundimisht” do të thotë se, për ta 
nënshtruar përfundimisht kundërshtarin, mund ta 
lëmë të veprojë si të dojë, që të bindet gradualisht. 
Një shembull i mrekullueshëm i përdorimit të kësaj 
taktike në fushën ushtarake të lashtësisë është ngjarja 
e vërtetë “Zënia rob i Meng Huos për herë të 7-të”, ku 
flitet për luftën që bëri strategu i famshëm kinez Zhugë 
Liang, për të nënshtruar Meng Huo, kreun e një fisi të 
atëhershëm në zonat jugore.
    Në vitin 225 të erës sonë, gjatë periudhës së “Tri 
Perandorive” në historinë kineze, kryeministri i 
perandorisë Shu, Zhugë Liang, komandoi trupat për 
ekspeditë drejt jugut, për të konsoliduar prapavijën e 
shtetit të tij. Në kohën kur ai po bëhej gati të tërhiqte 
trupat pas fitores, Meng Huo, kreu i fisit Yi i jugut, 
duke prirë trupat e tij, nisi mësymjen kundër trupave 
të Shu-së. Por ai pësoi disfatë dhe u zu rob. Sipas 
logjikës, pas zënies rob të kryekomandantit të palës 
kundërshtare, Zhugë Liang, mund të vazhdonte luftën 
për fitoren përfundimtare, duke përfituar nga rasti i 
rënies së fuqisë luftarake të armikut. Por Zhugë Liang, 
kishte parasysh se, meqenëse Meng Huo gëzonte 
prestigj të lartë dhe kishte influencë të gjerë në ato 
zona, nënshtrimi dhe kapitullimi i tij me dëshirën e 
vet do të ishte shumë i dobishëm për stabilizimin e 
vërtetë të zonave jugore; përndryshe, me vazhdimin e 
trazirave të fiseve jugore, prapavija e perandorisë Shu 

nuk do të kishte qetësi. Kështu që, ai liroi Meng Huo, 
duke filluar një “luftë kundër zemrës”.
    Më pas, Meng Huo, duke prirë trupat e tij, luftoi 
edhe 5 herë të tjera me trupat e Zhugë Liangut, por 
pësoi disfatë  dhe u zu rob çdo herë. Megjithatë, 
Meng Huo ende nuk pajtohej me dështimin, duke u 
justifikuar se lloj-lloj faktorësh të papritur e shpunë atë 
në disfatë dhe zënien rob. Kështu, Zhugë Liang e liroi 
edhe një herë. Meng Huo luftoi për herë të 7-të, por 
prapë u kap nga trupat e Zhugë Liangut. Kësaj here, 
ai pranoi më në fund se ishte i dobët në komandimin e 
forcave ushtarake në krahasim me Zhugë Liang, madje 
e falenderoi përzemërsisht për mos vrasjen, edhe pse 
ai u zu rob për 7 herët. Më tej, ai pranoi nënshtrimin 
dhe u bë njeri nën varësinë e Zhugë Liangut. Që nga 
ajo ditë, kishte qenë e sigurt paqja në prapavijën e 
perandorisë Shu.
    “Lëshoje qëllimisht” është kyçi i përdorimit 
t ë  t ak t ikës  “Lëshoje  që l l imish t ,  nënsh t ro je 
përfundimisht”. Zbatimi i kësaj taktike në praktikën 
reale është shumë e vështirë, sepse pakujdesia 
sado e vogël mund të sjellë rezultatin e “kthimit 
të tigrit në mal”, gjë që i lë kundërshtarit rastin e 
ripërtëritjes. Prandaj, përdorimi i kësaj taktike i kërkon 
vendimmarrësit që në radhë të parë të analizojë mirë 
dhe të gjykojë saktë gjendjen dhe pastaj të ndërmarrë 
veprimin e të luftojë 
për të korrur fitoren 
përfundimtare.  

Zheng

Lëshoje qëllimisht, 
nënshtroje përfundimisht
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Taktika “Hedhja e tullës për të sjellë 
nefritin”,  është taktika e 17-të nga libri 
“ 36 skemat strategjike dhe taktike”.
      Shprehja “Hedhja e tullës për të 

sjellë nefritin” është një idiomë e gjuhës kineze, që 
përdoret për të treguar modestinë, duke thënë se po 
shpreh një sugjerim të cekët dhe të papjekur për të 
nxitur të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Kurse në fushën 
ushtarake, taktika “Hedhja e tullës për të sjellë 
nefritin” do të thotë që të joshësh kundërshtarin duke 
i ofruar favore, që më pasi ai të bjerë në grackë. Kjo 
taktikë është përdorur shesh në luftërat e lashtësisë.
      Në periudhën “Pranvera dhe Vjeshta” në 
historinë kineze, të gjitha principatat dhe shtetet 
vasale të dinastisë Zhou Lindore, përpiqeshin të 
bënin ekspansion ushtarak për të zgjeruar territoret. 
Në vitin 700 para erës sonë, shteti Çu, që gjendej 
në provincat e sotme Hubei dhe Hunan të Kinës 
dhe që ishte vend i fuqishëm, nisi mësymjen për të 
pushtuar Gjaoçengun. Brenda një muaji, trupat e 
Çu-së sulmuan shumë herë, por nuk e merrnin dot 
qytetin e Gjaoçengut, që ndodhej në një reliev shumë 
të rrezikshëm dhe që mbrohej lehtë.
      Në kohën kur trupat e Çu-së nuk dinin se ç’të 
bënin, një ministër i Çu-së analizoi me hollësi 
gjendjen e Gjaoçengut dhe njoftoi se, pas rrethimit 
për një kohë të gjatë, Gjaoçengut i mungonte lënda 
djegëse për gatim. Me propozimin e tij, monarku 
i Çu-së dërgoi një grup ushtarësh që, të veshur si 
druvarë , të shkonin ditë për ditë për të prerë dru 
në mal. Trupat e Gjaoçengut, që po shqetësoheshin 
për zgjidhjen e problemit të lëndës djegëse për 
gatim, vunë re papritur se një grup njerëzish po 

ecnin duke marrë me vete dru. Atyre u lindi dëshira 
për të rrëmbyer drutë. Kështu, komandanti i tyre 
dërgoi një repart që të dilte fshehurazi nga porta e 
qytetit dhe të rrëmbente drutë. Ushtarët e Çu-së, që 
ishin të veshur si druvarë dhe që nuk mbanin asnjë 
armë, lanë ngarkesat dhe ikën me vrap. Ushtarët e 
Gjaoçengut u gëzuan pa masë që e arritën suksesin 
kaq lehtë.
      Kështu ndodhi për disa ditë me radhë. Ushtarët 
e Gjaoçengut dilnin çdo ditë për t'u rrëmbyer 
“marangozëve” drutë. Ata besonin se trupat e Çu-
së nuk e vinin re fare këtë gjë. Por në fakt trupat 
e Çu-së kishin zënë pritë. Një ditë, mbreti i Çu-
së dërgoi “druvarë” të shumtë për të prerë dru 
dhe komandanti i Gjaoçengut dërgoi ushtarë të 
shumtë për t'i rrëmbyer drutë. Por kësaj here 
“druvarët” ikën me vrap, pa i lënë ngarkesat. 
Prandaj ushtarët e Gjaoçengut i ndoqën pas, duke 
mos ditur se kishin hyrë në zonën rrezikut. Në një 
çast, “druvarët” lanë ngarkesat dhe bënë sikur po 
iknin të frikësuar. Ushtarët e Gjaoçengut u gëzuan 
dhe filluan t'i merrnin drutë. Papritur, u dëgjuan 
britma dhe trupat e Çu-së sulmuan nga të katër 
anët. Ushtarët e Gjaoçengut u kapën në befasi dhe 
shumica e tyre u vranë. Në këtë çast, mbreti i Çu-
së dha urdhrin për të marrë qytetin e Gjaoçengut. 
Ushtarët e paktë që mbronin qytetin, e dinin se nuk 
mund ta mbronin atë, prandaj u dorëzuan. Ky është 
p ikër i sh t  rezu l ta t  i 
zbatimit të suksesshëm 
të  takt ikës  “Hedhja 
e tullës për të sjellë 
nefritin”.         Zheng 

Hedhja e tullës për të 
sjellë nefritin  
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Taktika “Kapja e kreut për të asgjësuar 
banditët”, është taktika e 18-të nga libri  
“ 36 skemat strategjike dhe taktike”.
     Shprehja “Kapja e kreut për të 

asgjësuar banditët” vjen  nga vargjet e poetit të madh 
kinez Du Fu, të dinastisë Tang, të shekullit të 8-të 
të erës sonë. Taktika ushtarake e emërtuar me këtë 
shprehje do të thotë se shpartallimi i forcave kryesore 
të armikut, kapja e kreut ose shkatërrimi i shtabit të tij 
është një metodë efikase për fitoren mbi armikun. Një 
shembull i përdorimit të suksesshëm të kësaj taktike 
ka qenë luftimi për asgjësimin e rebelëve në kohën e 
dinastisë Tang.
     Mesi i shekullit të 8-të ishte një periudhë e lulëzuar 
për dinastinë Tang. Por perandori i saj u dha pas jetës 
luksoze, duke i lënë pas dore çështjet politike dhe 
ushtarake. Si pasojë, u acaruan kontradiktat shoqërore, 
gjë që çoi në rebelimin e forcave separatiste kundër 
regjimit qendror. Në vitin 755, zyrtarët lokalë 
An Lushan dhe Shi Siming u rebeluan dhe shpejt 
pushtuan kryeqytetin Çang-an. Perandori u arratis dhe 
An Lushan u shpall “Perandor”.
     Në fillim, fituan në beteja të njëpasnjëshme, ndaj 
An Lushani, u bë më ambicioz. Me urdhrin e tij, 
gjenerali i klikës rebele Yin Ziqi, duke komanduar 100 
mijë trupa, nisi mësymjen për të pushtuar Suiyang, 
qytet me rëndësi strategjike. Gjenerali i forcave 
qeveritare, Zhang Xun, që mbronte qytetin, kishte 
vetëm disa mijë ushtarë. Armiku sulmoi më shumë 
se 20 herë, por nuk e pushtonte dot qytetin Suiyang, 
sepse çdo herë u spraps nga forcat qeveritare që 
luftuan duke u mbështetur në fortesën e pathyeshme. 

Megjithatë, qyteti ishte i rrethuar nga rebelët.
     Meqenëse numri i trupave rebele ishte disa herë 
më shumë se numri i forcave qeveritare, Gjenerali 
Zhang Xun vendosi të zbatonte taktikën “Kapja 
e kreut për të asgjësuar banditët”. Ai kishte ndër 
mend që, me një aksion, të vriste Yin Ziqinë, kreun e 
trupave rebele. Mirëpo as ai dhe as ushtarët e tij nuk 
e kishin parë asnjëherë në fytyrë Yin Ziqiun, ndaj 
dallimi i tij në mes të detit të njerëzve, ishte bërë 
një vështirësi e madhe. Në këtë kohë, me porosinë e 
gjeneralit Zhang Xun, ushtarët mprehën një numër 
shtizash druri dhe, duke i përdorur si shigjeta, 
qitën kundrejt armikut. Shumë prej trupave rebele 
u goditën nga këto shtiza, por nuk pësuan asgjë, 
prandaj u gëzuan pa masë, duke kujtuar se forcave 
qeveritare u kishin mbaruar shigjetat e vërteta. Disa 
prej tyre shkuan shpejt te kreu i tyre për t'i raportuar 
lajmin. Në këtë çast, Gjenerali Zhang Xun kuptoi 
menjëherë se kush ishte Yin Ziqi dhe urdhëroi 
ushtarët të qitnin me shigjeta të vërteta drejt tij. Një 
shigjetë e goditi mu në syrin e majtë të Yin Ziqiut, 
prandaj ai ra nga kali. Duke parë këtë, trupat rebele 
u zunë menjëherë në befasi. Forcat qeveritare, të 
komanduara nga Zhang Xun, vranë mjaft rebelë 
dhe zunë rob shumë të tjerë. Në këtë mënyrë, duke 
përdorur me sukses taktikën “Kapja e kreut për të 
asgjësuar  banditët” , 
Zhang Xun, krijoi një 
shembull të fitores së 
pakicës mbi shumicën.   

Zheng 

Kapja e kreut për të 
asgjësuar banditët   
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Taktika “Hiqja  kazani t  drutë  nga 
poshtë”, është taktika e 19-të nga libri                    
“ 36 skemat strategjike dhe taktike”.
      “Hiqja kazanit drutë nga poshtë” 

është një fjalë e urtë dhe idiomë e gjuhës kineze, me 
të cilën është emërtuar një taktikë ushtarake që do 
të thotë, zgjidhje e problemit në themel. Strategët 
ushtarakë mendonin se kur uji vlon në kazan, njeriu 
i heq drutë e ndezura nga poshtë, me qëllim që uji të 
ftohet dhe, në këtë çast, askush nuk prek direkt me 
dorë ujin e nxehtë apo zjarrin. Po kështu, përballë 
një kundërshtari të fortë, trimi me mend përpiqet 
t'i shmanget tehut, të kërkojë pikat e dobëta të 
kundërshtarit dhe të presë rastin e volitshëm për të ulur 
rrënjësisht aftësinë luftarake të kundërshtarit.
      Këtë taktikë e vuri në jetë me sukses administratori 
krahinor Shye Çangru, gjatë kohës së dinastisë Song, 
në shekullin e 10-të të erës sonë. Një ditë, një numër 
ushtarësh në kazermën brenda krahinës së administruar 
prej tij u rebeluan, nisën të vrisnin zyrtarët lokalë dhe 
të digjnin rezidencat e tyre. Të gjithë zyrtarët e tjerë u 
frikësuan dhe nuk guxonin të dilnin për ta përballuar 
gjendjen. Vetëm Shye Çangru, doli me gjoksin përpara 
dhe shkoi në kazermën e rebelëve, pa u shoqëruar nga 
askush. Duke treguar rreptësi në zërin dhe fytyrën e 
tij, ai tha përpara ushtarëve të rebeluar: “Të gjithë ju 
keni prindër dhe fëmijë. Po të vazhdoni rebelimin, 
jo vetëm ju vetë nuk do të keni fund të mirë, por do 
t'u sillni telashe edhe të afërmve tuaj. Sa fatkeqësi e 
madhe do të ishte kjo! Po të lini armët që tani, unë nuk 
do t'i fajësoj ushtarët e thjeshtë.” Pasi dëgjuan këto 
fjalë, shumica e ushtarëve pjesëmarrës në rebelim u 

çelën në fytyrë, sepse shumë prej tyre morën pjesë 
në rebelim jo me dëshirën e vet, po me detyrim. Pasi 
vuri re këtë ndryshim, Shye Çangru vazhdoi: “Tani, 
organizatorët kryesorë të rebelimit le të dalin në të 
majtë, ndërsa të gjithë të mashtruarit në të djathtë.” 
Kështu, disa qindra ushtarë pjesëmarrës në rebelim 
kaluan në të djathtë, siç urdhëroi Shye Çangru, kurse 
një grusht i vogël organizatorësh, pasi panë se situata 
ishte e pafavorshme për ta, dolën rrëmbimthi nga 
porta, u shpërndanë, ikën me të katra dhe u fshehën 
nëpër fshatra. Shye Çangru, u vu në krye të ushtarëve 
që u rebeluan të mashtruar më parë dhe shkoi fshat 
më fshat për të mobilizuar fshatarët që të demaskonin 
organizatorët e rebelimit. Pas pak kohe, organizatorët 
u kapën të gjithë.
      Metoda që përdori Shye Çangru për zgjidhjen e 
krizës shpjegon më mirë taktikën “Hiqja kazanit drutë 
nga poshtë”. Duke i bërë për vete ushtarët që morën 
pjesë në rebelim, ai uli moralin dhe shthuri bazën 
organizative të krerëve rebelë. Kyçi i taktikës “Hiqja 
kazanit drutë nga poshtë” është që të kapemi fort pas 
zgjidhjes së kontradiktës kryesore dhe të shfrytëzojmë 
pikat që kanë të bëjnë me gjendjen e përgjithshme. Të 
gjitha masat që merren në kohën e kundërvënies midis 
palëve në luftë, siç janë shkatërrimi i prapavijës së 
armikut, rrëmbimi i municioneve të armikut, prerja e 
rrugëdaljes së tij e të 
tjera, i përkasin kësaj 
taktike.  
                Zheng  

Hiqja kazanit drutë 
nga poshtë
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Taktika “Peshkimi në ujë të turbullt”, 
ë s h t ë  t a k t i k a  e  2 0 - t ë  n g a  l i b r i                
“36 skemat strategjike dhe taktike”.
      Shprehja “Peshkimi në ujë të 

turbullt” është një idiomë e gjuhës kineze me 
kuptimin alegorik të “përfitimit nga një situatë e 
paqëndrueshme”. Taktika ushtarake e emërtuar me 
këtë shprehje, do të thotë të fitosh duke shfrytëzuar 
turbullirat në kampin e kundërshtarit. Kjo taktikë u 
përdor me sukses qysh në kohën e lashtë nga trupat 
qeveritare të dinastisë Tang.
      Vitet e para të shekullit të 8-të të erës sonë ishin 
një periudhë e lulëzuar për dinastinë Tang në historinë 
kineze. Asokohe, kryeqyteti i saj Çangan, Xiani i 
sotëm, ishte qytet me ekonomi dhe kulturë shumë të 
zhvilluar. Por kitanët, një pakicë kombëtare në pjesën 
verilindore të Kinës, u rebeluan kundër regjimit 
qendror të dinastisë Tang. Për të përballuar rebelët 
kitanë, perandori e dërgoi gjeneralin Zhang Shougui, 
si komandant për mbrojtjen e qytetit Youzhou, Pekini 
i sotëm, që ishte atëherë si “mburojë” në luftën kundër 
kitanëve.
      Rebelët kitanë, të komanduar nga gjenerali i tyre 
Ktugan, sulmuan disa herë, duke u orvatur për të 
pushtuar Youzhoun, por pësuan disfatë. Për të njohur 
gjendjen e trupave qeveritare, Ktugani dërgoi në 
Youzhou përfaqësuesin e tij, i cili tha se gjoja ata do t'i 
nënshtroheshin regjimit qendror. Komandanti Zhang e 
priti me mirësjellje këtë të dërguar dhe, të nesërmen, 
dërgoi përfaqësuesin e vet për të përshëndetur ushtarët 
kitanë, por në të vërtetë shkoi për të parë gjendjen në 
radhët e rebelëve.
      I dërguari i qeverisë u prit ngrohtësisht në 

kazermën e trupave rebele. Në banketin për nder të 
tij, ai diktoi menjëherë mosmarrëveshjen e oficerëve 
madhorë të rebelëve lidhur me qëndrimin ndaj regjimit 
qendror dhe vuri re sidomos qëndrimin e gjeneralit 
Li Guozhe, që thoshte se banorët e thjeshtë kitanë 
nuk e donin luftën dhe se as ai vetë nuk donte të 
kundërshtonte regjimin qendror. I dërguari i qeverisë 
vendosi që të shfrytëzonte këtë mosmarrëveshje, 
prandaj inkurajoi Li Guozhe-në të krijonte merita në 
mbrojtjen e dinastisë Tang dhe dha fjalën se regjimi 
qendror do ta vinte në një post të rëndësishëm, 
mjafton që ai të kishte merita. I frymëzuar nga fjala e 
të dërguarit, Li Guozh u shpreh se do t'i nënshtrohej 
qeverisë qendrore. Pasi u kthye në Youzhou, i dërguari 
i qeverisë ia raportoi gjeneralit Zhang Shougui, 
gjendjen e trupave kitane. 
      Më pas, në krye të trupave kitane nën varësinë e 
tij, Li Guozhe, sulmoi befasisht kazermën e shtabit të 
tyre të përgjithshëm. Kryekomandanti i tyre, Ktugani, 
u gjet i papërgatitur, u vra nga Li Guozhe-ja me dorën 
e vet. Kështu, kazerma e trupave kitane u përfshi nga 
trazirat. Gjenerali Zhang Shougui i trupave qeveritare 
të dislokuara në Youzhou, që ishte përgatitur mirë, 
duke komanduar trupat qeveritare, u vërsul në 
kazermën e trupave kitane. Ndërkohë, rrëmuja në 
kazermën e kitanëve ishte acaruar në kulm, pasi kishte 
plasur lufta civile. 
Duke përfituar nga 
rasti, gjenerali Zhang 
Shougui “peshkoi në 
ujë të turbullt”.     

Zheng 

Peshkimi në ujë 
të turbullt 
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 Taktika “Gjinkalla zhvesh sharkun”, 
është taktika e 21-të nga libri “36 
skemat strategjike dhe taktike”.
     Ashtu si të gjitha kandrrat e tjera, 

edhe gjinkalla e zhvesh disa herë lëkurën gjatë kohës 
së rritjes dhe ikën në kohën e zhvillimit të plotë të 
trupit, duke e lënë sharkun në ndonjë degë druri. 
Në këtë rast, njerëzit që nuk e shikojnë me kujdes, 
kujtojnë se gjinkalla mbetet gjithnjë në një vend. 
Në fushën ushtarake, shprehja “Gjinkalla zhvesh 
sharkun” do të thotë se, për të dalë nga gjendja e 
vështirë gjatë luftimit, pala që ndodhet në një pozitë 
të pafavorshme mund të shpërngulë fshehurazi forcat 
e veta kryesore, duke e lënë pamjen e pozicionit 
ashtu siç ka qenë. Kjo taktikë është e përdorshme 
zakonisht për palën që ka forca relativisht të dobëta. 
Shembulli më i njohur i përdorimit të kësaj taktike 
qe një luftim në periudhën e “Tri perandorive” në 
historinë kineze.
     Në shekullin e 3-të të erës sonë, perandoritë 
Vei, Shu dhe Vu kundërviheshin si këmbët e 
një trekëmbëshi. Monarkët e të tri perandorive 
përpiqeshin të mposhtnin kundërshtarët  dhe 
të krijonin një perandori të ribashkuar kineze. 
M e q e n ë s e  Z h u g ë  L i a n g ,  k r y e m i n i s t r i  d h e 
kryekomandanti i Shu-së, ishte një njeri shumë i 
zgjuar dhe i pashoq, ministrat dhe gjeneralët e dy 
perandorive kundërshtare vepronin me shumë kujdes 
në lidhjet me të, sepse kishin frikë se mos binin në 
grackë. 
     Një herë, trupat e Shu-së, të komanduara nga 
Zhugë Liang, filluan një ekspeditë drejt Veriut për 
të goditur Vein, që ishte më e fuqishmja nga tri 
perandoritë. Pikërisht në kohën kur trupat e të dy 

palëve u vunë ballë për ballë dhe u bënë gati të 
hapnin zjarr, Zhugë Liang u sëmur rëndë. Në çastin e 
fundit të jetës, ai udhëzoi gjeneralin e tij Gjiang Uei 
që të tërhiqte trupat e Shu-së në jug, sepse, në atë 
rast, ata nuk kishin shpresë të fitonin. Për t'u tërhequr 
më urdhëroi taktikën “Gjinkalla zhvesh sharkun”. 
     Gjiang Uei e mbajti sekret lajmin mbi vdekjen 
e Zhugë Liangut dhe porositi disa mjeshtër që të 
gdhendnin në dru një statujë të Zhugë Liangut. Kjo 
statujë e gdhendur me mjeshtëri, që ishte vënë në 
një karrocë, e veshur me rrobat e Zhugë Liangut, me 
kapelën e tij në kokë dhe me freskoren  prej pendësh 
në dorë, dukej tamam si Zhugë Liang. Gjiang Uei 
dhe trupat e Shu-së filluan tërheqjen, duke mbrojtur 
karrocën dhe duke mbajtur fshehurazi arkivolin e 
Zhugë Liangut.
     Trupat e Veit i ndoqën. Gjiang Uei u tregua 
gjakftohtë dhe dërgoi disa nënreparte që të bënin 
zhurmë sikur po bëheshin gati për luftë. Trupat e Veit 
shihnin nga larg se trupat e Shu-së ecnin me hapa 
të rregullt dhe Zhugë Liangu qëndronte në karrocë  
me fytyrën e qetë. Gjenerali i trupave të Veit, që 
e dinte se Zhugë Liangu vepronte shpeshherë me 
dredhi, dyshoi se mos tërheqja e trupave të Shu-së 
ishte një dredhi tjetër, prandaj urdhëroi trupat e tij të 
tërhiqeshin, që të mos binin në grackë. Duke përfituar 
nga ky rast, Gjiang Uei komandoi menjëherë forcat 
e tij kryesore të tërhiqeshin të sigurta. Më pas, trupat 
e Veit morën vesh se 
Zhugë Liang kishte 
vdekur,  ndaj f i l luan 
përsëri të ndiqnin, por 
ishte vonë.
                        Zheng

Gjinkalla 
zhvesh sharkun
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Taktika “Mbylle derën dhe kape 
hajdutin”, është taktika e 22-të nga libri 
“36 skemat strategjike dhe taktike” .
     Shprehja “Mbylle derën dhe kape 

hajdutin”, që ka qenë fjalë e urtë popullore kineze 
e përhapur prej kohësh në popull, do të thotë se, 
në rast se futet në shtëpi ndonjë hajdut, në radhë të 
parë duhen marrë masa që të mos shpëtojë hajduti 
dhe pastaj të veprosh për ta kapur. Ajo ka të njëjtin 
kuptim me fjalën tjetër të urtë kineze “Mbylle derën 
dhe godit qenin”. Kur u përdor në fushën ushtarake 
për emërtimin e një taktike, kjo fjalë e urtë popullore, 
e ardhur nga përvoja e jetës, mori një kuptim edhe 
më të thellë, afërsisht si shprehjet “Rrethoje e 
asgjësoje” dhe “Fute në qese e asgjësoje”. Si në 
Kinë, ashtu edhe në vende të tjera të botës, kjo 
taktikë është përdorur gjerësisht në luftë. Lidhur me 
këtë taktikë, në librin “Tridhjetë e gjashtë skemat 
strategjike dhe taktike” bëhet shpjegimi se masat për 
“mbylljen e derës” janë të domosdoshme jo vetëm 
për të shmangur ikjen e armikut, por, aq më tepër, 
edhe për të shmangur rritjen e forcave të armikut pas 
ikjes. Nga ana tjetër, në librin “Tridhjetë e gjashtë 
skemat strategjike dhe taktike” paralajmërohet se, 
nëse armiku do të shpëtojë për shkak se nuk “mbyllini 
derën”, nuk duhet ta ndiqni, që të mos bini në grackë. 
Për të shpjeguar më qartë këtë taktikë, le të marrim si 
shembull një luftë në Kinën e lashtë.
     Në vitin 880 të erës sonë, ndërsa forcat 
kryengritëse fshatare, të udhëhequra nga Huang 
Çao, arritën në kryeqytetin Çang-an, perandori i 
dinastisë Tang u arratis dhe filloi të grumbullonte 

trupat në krahina të tjera, për kundërsulm. Pas një  
viti kundërvënieje, forcat qeveritare u ripërtërinë 
dhe sulmuan drejt Çang-anit. Duke parë se forcat 
qeveritare ishin  fuqizuar, Huang Çao vendosi të 
tërhiqte forcat e tij nga kryeqyteti dhe të priste 
rastin.
     Forcat qeveritare, që rrethuan Çang-anin, u 
çuditën pasi panë se asnjë kryengritës nuk dilte 
për të përballuar. Me urdhërin e komandantit të 
pararojës perandorake Çeng Zongçu, ata sulmuan. 
Pasi hynë në kryeqytet, kuptuan se kryengritësit 
ishin tërhequr plotësisht. Komandantët dhe ushtarët 
e forcave qevetiare u gëzuan pa masë, se e rimorën 
kryeqytetin kaq lehtë. Në mes të gëzimit, ata filluan 
të dëfrenin dhe të pinin.  Atyre iu ul menjëherë 
vullneti luftarak.
     Kur mori informacionin mbi gjendjen e 
kundërshtarit, Huang Çao u gëzua shumë dhe 
vendosi të zbatonte taktikën “Mbylle derën dhe kape 
hajdutin”. Ai tha me buzë në gaz : “Tani, armiku ynë 
gjendet ashtu siç breshka në zhguall." Në mesnatë 
forcat  kryengritëse të Huang Çaos arritën shpejt në 
kryeqytet. Trupat qeveritare, që nuk ishin përgatitur 
fare, u goditën keqas. Ndër të vrarët e panumërt të 
forcave qeveritare, u gjet edhe kufoma e komandantit 
të pararojës perandorake, Çeng Zongçut. Në këtë 
mënyrë, kryengritësit e udhëhequr nga Huang Çao 
shtinë përsëri në dorë 
kryeqytetin, Çang-an. 

Zheng

Mbylle derën 
dhe kape hajdutin 
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Taktika “Miqësohu me vendet e largëta 
ndërsa mësyn vendet e afërta”, është 
taktika e 23-të nga libri “36 skemat 
strategjike dhe taktike”.

      Taktika “Miqësohu me vendet e largëta ndërsa 
mësyn vendet e afërta” ka ardhur nga luftërat e Kinës 
së lashtë. Në shekullin e 3-të para erës sonë, gjatë 
periudhës së “Shteteve ndërluftuese” në historinë 
kineze, principatat dhe shtetet vasale të dinastisë 
Zhou bënin rivalitet të ashpër me njëri-tjetrin. Ndër 
ta, shteti Çin në veriperëndim u zhvillua më shpejt 
dhe filloi të aneksonte shtetet e tjera, duke u orvatur 
të bashkonte gjithë Kinën. Mbreti i Çinit kishte 
frikë se mos shteti Çi i fuqishëm në lindje do të 
rivalizonte me të për të vendosur hegjemoni, prandaj 
deshi ta shfaronste në radhë të parë. Ndërsa Fan Sui, 
këshilltari i tij, i këshillonte që të shfaroste në radhë 
të parë shtetet Han dhe Vei që ishin vende fqinjë dhe 
pastaj të mësynte të tjerat. Ai i këshilloi gjithashtu që 
të merrte iniciativë për të lidhur aleancë me shtetin 
Çi, me qëllim që pengonte atë në lidhjen e eleancës 
me shtetet Han dhe Vei për të përballuar bashkërisht 
shtetin Çin.
      Pasi pranoi propozimin e Fan Suit, mbreti i Çinit 
filloi të ndiqte një politikë të miqësisë me shtetin Çi 
në lindje dhe shtetin Çu në jug, që ishin shumë larg 
nga Çini, ndërsa aneksoi radhazi principatat e vogla  
afër, duke bashkuar pjesën veriperëndimore të Kinës. 
Në vitet e mëvonshme, shteti Çin shfarosi njëri pas 
tjetrit shtetet Han, Vei, Çu, Zhao, Yan e Çi dhe krijoi 
perandorinë Çin, që ishte perandoria e parë feudale  
me pushtet të centraliuar në historinë kineze.
      Taktika “Miqësohu me vendet e largëta ndërsa 

mësyn vendet e afërta” përdoret si një variant në 
ndonjë fushë jo ushtarake. Në shekullin e 14-të, vitet 
e fundit të dinastisë Yuan, lindën forca të shumta të 
kryengritësve fshatarë. Në luftimet e kryengritësve, 
mori pjesë edhe fshatari i varfër Zhu Yuan Zhang 
me repartin e tij. Në procesin e zhvillimit, disa 
grupe forcash kryengritëse u asgjësuan nga trupat 
qeveritare, kurse disa të tjera u hodhën në radhët e 
kryengritësve të udhëhequr nga Zhu Yuan Zhang. Më 
në fund, Zhu Yuan Zhang përmbysi dinastinë Yuan, 
krijoi dinastinë Ming dhe u shpall perandor. Mirëpo, 
meqë e kishte prejardhjen nga shtresa e ulët, ai 
shqetësohej shumë dhe kishte frikë se mos gjeneralët 
e tij, që luftuan trimërisht bashkë me të dhe që patën 
merita të mëdha, mund t'ia uzurponin pushtetin, 
prandaj filloi të sillej me ta duke përdorur taktikën e 
tij “Miqësohem me njerëzit e largët ndërsa persekutoj 
njerëzit e afërt”. Në fillim, ai asgjësoi një nga një, 
ministrat dhe gjeneralët në poste të rëndësishme që 
punonin pranë tij, pastaj rekrutoi në mbarë vendin 
një numër njerëzish që nuk kishin pasur asnjë lidhje 
me çështjet politike dhe ushtarake dhe i vuri në 
poste zyrtare. Ata njerëz jo vetëm nuk përbënin 
rrezik për fronin perandorak, por përkundrazi, i ishin 
mirënjohës dhe i qëndornin besnikë perandorit.
      Mund të themi se taktika “Miqësohu me vendet 
e largëta ndërsa mësyn vendet e afërta” përmban në 
vetvete një mashtrim, 
por një mashtrim i 
tillë mund të zbulohet 
lehtë.   

   Zheng 

Miqësohu me vendet e 
largëta ndërsa mësyn vendet e afërta
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Taktika “Kalimi përmes Yu-së për 
pushtimin e Guo-s”, që është taktika e 
24-të nga libri “36 skemat strategjike 
dhe taktike”.  

      Shprehja “Kalimi përmes Yu-së për 
pushtimin e Guo-s” lindi nga një tregim i vërtetë 
historik në Kinën e lashtë dhe u përdor më vonë për 
emërtimin e një taktike ushtarake. “Kalimi përmes 
ndonjë vendi” quhet në gjuhën kineze edhe si “marrja 
hua e rrugës”. Në shekullin e 7-të para erës sonë, të 
gjitha principatat e dinastisë Zhou zotëronin ushtrinë 
e vet dhe vepronin ashtu si shtetet e pavarura. Shteti 
i fuqishëm Gjin, që gjendej në provincën Shanxi të 
sotme të Kinës, deshi të aneksonte shtetet e vogla 
Yu dhe Guo, që gjendeshin po në Shanxi-në e sotme. 
Por monarku i tij shqetësohej se dy shtetet e vogla 
mund të bashkoheshin për t'i bërë ballë, nëse shteti 
Gjin ndërmerrte veprim për të pushtuar në radhë 
të parë shtetin Yu që gjendej më afër. Prandaj ai 
vendosi ta blente me dhurata monarkun e Yu-së 
me qëllim që t'i “jepte hua një rrugë” dhe trupat e 
Gjinit të kalonin përmes Yu-së, për të pushtuar në 
radhë të parë shtetin Guo dhe pastaj të shtijnë në 
dorë edhe shtetin Yu. Ai dërgoi përfaqësuesin e tij, 
që i dhuroi monarkut të shtetit Yu gurë të çmuar dhe 
një kalë fluturues. Monarku i shtetit Yu, që ishte një 
njeri lakmues, u gëzua shumë, i pranoi dhuratat dhe 
plotësoi kërkesën e Gjinit, edhe pse ministrat e tij u 
shprehën vendosmërisht kundër. Në vitin 655 para 
erës sonë, trupat ushtarake të shtetit Gjin kaluan në 
territorin e shtetit Yu, shfarosën shtetin Guo dhe i 
dhuruan monarkut të shtetit Yu disa vajza këngëtare 
dhe shumë gurë të çmuar të tjerë që grabitën në luftën 

për të pushtuar shtetin Guo. Monarku i shtetit Yu u 
çmend nga gëzimi dhe tha: “Le të vijnë komandantët 
dhe ushtarët tuaj për të pushuar për disa kohë në 
kryeqytetin tonë dhe pastaj të kthehen në shtetin e 
tuaj.” Por trupat e shtetit Gjin nuk ishin ngakuar me 
detyrën për t'u kthyer në shtetin e vet, por për zënë 
rob monarkun e shtetit Yu.
      Pas disa ditësh, monarku i shtetit Gjin erdhi dhe 
tha me buzëqeshje para monarkut të ish-shtetit Yu: 
“Unë erdha për të marrë gurët e mi të çmuar dhe kalin 
tim fluturues. Por unë do t'ju jap diçka tjetër për t'ju 
falenderuar, sepse ju më ndihmuat në aneksimin e 
shtetit Guo dhe sepse ju më dhuruat shtetin tuaj.” Në 
këtë mënyrë, shteti Yu u zhduk përgjithmonë nga faqja 
e dheut, ndërsa territori i saj, së bashku me territorin e 
shtetit Guo, u bënë pjesë përbërëse e shtetit Gjin.
      Kyçi i taktikës “Kalimi përmes Yu-së për 
pushtimin e Guo-s” qëndron në “marrjen hua të 
rrugës”. Zbatuesi u kësaj taktike duhet të dijë mirë të 
gjejë pretekstin e “marrjes hua të rrugës” dhe të fshehë 
qëllimin e vërtetë, pastaj të vërë në veprim befasisht 
trupat e veta për të korrur fitoren. Po të kuptojmë nga 
këndvështrimi i teorisë moderne ushtarake, suksesi 
i praktikës ushtarake e zbatimit të taktikës “Kalimi 
përmes Yu-së për pushtimin e Guo-s” nuk varet nga 
fjalët e bukura. Në rrethanat kur ekzistojnë forca 
të shumta dhe njëra prej tyre dëshiron të bashkojë 
ndonjë palë, duhet të 
ketë shumë kujdes, 
përndryshe mund të 
dështojë.  
               Zheng

Kalimi përmes 
Yu-së  për pushtimin e Guo-s
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Taktika “Ndryshoj vjedhurazi traun 
dhe shtyllën”, që është taktika e 25-
të nga libri “36 skemat strategjike dhe 
taktike” .

     Dihet nga të gjithë se trau dhe shtylla janë pjesët 
më të rëndësishme të shtëpisë, prandaj këto dy fjalë 
përdoren shpeshherë për të treguar me metaforë 
njeriun ose forcën që luan rolin kyç. Shprehja 
“Ndryshoj vjedhurazi traun dhe shtyllën” do të thotë 
që të ndryshosh vjedhurazi përmbajtjen dhe thelbin 
e qenies. Taktika ushtarake e emërtuar me këtë 
shprehje është në fakt një taktikë mashtrimi dhe, kur 
përdoret si një idiomë e gjuhës kineze, ajo ka kuptim 
të keq. Kjo taktikë u shpërdorua qysh në fushën 
politike të Kinës së lashtë.
     Në shekullin e 3-të para erës sonë, Çin Shi 
Huang, perandori i parë i dinastisë Çin që bashkoi 
gjithë Kinën, kishte besim të plotë për shëndetin 
e vet dhe kujtonte se mund të sundonte për një 
kohë të gjatë, prandaj nuk mendonte se kush do ta 
trashëgonte fronin. Ndërsa dy bijtë e tij, Fusu dhe 
Huhai, kishin nisur luftën për të fituar trashëgiminë. 
Kjo gjë çoi në lindjen e dy fraksioneve në oborrin 
perandorak.
     Fusu ishte një njeri modest, i matur dhe i drejtë, 
prandaj gëzonte respektin dhe përkrahjen e popullit. 
Kurse Huhai, vëllai i tij i vogël, ishte dhënë pas 
jetës luksoze dhe, aq më tepër, ishte një njeri me 
karakter trashanik. Pasi vuri re këtë gjë, Çin Shi 
Huang vendosi më në fund që Fusu-ja të trashëgonte 
fronin dhe e dërgoi për kalitje në një zonë kufitare të 
mbrojtur nga gjenerali i famshëm Meng Kuo.
     Më pas, gjatë inspektimit në krahina të tjera, Çin 
Shi Huang u sëmur rëndë, prandaj dërgoi menjëherë 

kryeministrin Li Si që, duke marrë me vete amanetin 
e perandorit, të kthehej në kryeqytetin Çangan dhe 
ta ngjiste Fusu-në në fron. Mirëpo amanetin e tij e 
mbajti eunuku Zhao Gao, që ruante në dorë vulën 
perandorake. Pas pak kohe, perandori Çin Shi Huang 
u nda nga jeta. Por ky lajm i kobshëm dhe amaneti i 
perandorit mbi trashëgimin e fronit u mbajtën sekret, 
sepse kryeministri Li Si kishte frikë se mos lajmi do 
të shkaktonte tronditje në mbarë vendin.
     Zhao Gao kishte qenë më parë një eunuk që 
i shërbente perandorit Çin Shi Huang në oborrin 
perandorak dhe ishte një karrierist i madh. Pasi 
mori vesh amanetin e perandorit, ai iu drejtua 
kryeministrit Li Si dhe i tha: “Nëse do të ngrihet 
në fronin perandorak, Fusu-ja me siguri do të vërë 
gjeneralin Meng Kuo në post të rëndësishëm, por kjo 
gjë do të rrezikojë postin tuaj.” Pasi u mendua thellë, 
Li Si vendosi që, në kundërshtim me amanetin e 
të ndjerit perandor dhe në bashkëpunim me Zhao 
Gaon, ta ngjiste Huhain në fronin perandorak. Ata 
falsifikuan një amanet tjetër, ku përmbahej ‘urdhri 
i perandorit’ mbi dënimin e Fusu-së me vrasje. Si 
pasojë, Fusu-ja u vra dhe pastaj gjenerali Meng 
Kuo u vra prej tyre. Në këtë mënyrë, Huhai u bë 
perandor. 
     Zhao Gao, pikërisht duke përdorur taktikën 
“Ndryshoj vjedhurazi traun dhe shtyllën”, e ngriti 
në fron Huhain, një njeri mediokër e të  paaftë, që 
më vonë vrau edhe 
Zhao Gaon dhe e 
çoi dinastinë Çin në 
përmbysje brenda 
tre viteve.    

      Zheng 

Ndryshoj vjedhurazi 
trarin dhe shtyllën
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Taktika “Sharja e akacias duke zënë 
në gojë manin”,  është taktika e 26-
të nga libri “36 skemat strategjike dhe 
taktike” .

      Mani dhe akacia janë dy lloje drurësh të 
zakonshëm në Kinë. Në jetën e përditshme përdoret 
shumë shpesh shprehja “Sharja e akacias duke zënë 
në gojë manin”, që do të thotë qortim i tërthortë i 
dikujt duke përmendur emrin e një tjetri. Në fushën 
ushtarake, taktika e emërtuar me këtë shprehje ka 
kuptimin e paralajmërimit të ushtarakëve me anë të 
ndëshkimit të njërit prej tyre. Do të flasim për një 
shembull të përdorimit të kësaj taktike në Kinën e 
lashtë.
      Në shekullin e 6-të para erës sonë, ndërsa 
principatat dhe shtetet vasale të dinastisë Zhou 
rivalizonin ashpër për të vendosur hegjemoninë, 
perandori Vu e çmonte shumë librin e strategut Sunci 
mbi artin ushtarak dhe e ftoi Suncin si këshilltarin e 
vet ushtarak. Si një sprovim, ai e porositi në radhë 
të parë që t'i stërviste ushtarakisht vajzat në oborrin 
perandorak.
      Vajzat, që ishin mësuar me jetën në oborr dhe 
që nuk kishin parë asnjëherë stërvitje ushtarake, 
filluan të qeshnin, sapo hynë në fushën e stërvitjes, 
duke kujtuar se stërvitja është një lojë. Sunci i ndau 
ato në dy rreshta dhe emëroi si skuadërkomandante 
dy vajzat që i donte më shumë perandori. Mirëpo 
vajzat nuk e kishin mendjen te stërvitja. Kështu 
që Sunci dha urdhër që punonjësit të shtinin në 
fushën e stërvitjes disa mjete torture, pastaj tha 
seriozisht: “Stërvitja ushtarake nuk është një lojë 
fëmijësh! Ju duhet t'u bindeni urdhrave. Mos qeshni 
dhe mos veproni dosido! Kush shkel urdhrin, do të 

dënohet sipas ligjit ushtarak!” Por vajzat dinin t'u 
nënshtroheshin vetëm porosive të mbretit dhe nuk 
i përfillnin fare fjalët e Suncit. Pasi filloi stërvitja, 
Sunci foli për lëvizjet. Pastaj urdhëroi: “Për të gjitha. 
Djathtas kthehu!” Mirëpo askush prej tyre nuk lëvizi, 
përkundrazi, të gjitha qeshën me zë të lartë. Sunci 
nuk u nxeh dhe tha i qetë: “Unë kam faj, se nuk jua 
shpjegova qartë.” Pastaj shpjegoi përsëri dhe pyeti: 
“Qartë?” Të gjitha iu përgjigjën: “Qartë!” 
      Në mes të tingujve të daulles ushtarake, Sunci 
urdhëroi: “Për të gjitha. Majtas kthehu!” Por vajzat 
jo vetëm që nuk lëvizën, por qeshën me zë më të 
lartë se herën e parë. Perandori, që ishte ulur në 
tribunë, qeshi pasi e pa këtë dhe filloi të priste se si 
do ta zgjidhte Sunci këtë problem.
      Sunci vrenjti fytyrën dhe tha: “Një komandant 
mund të ketë faj kur nuk e shpjegon qartë kërkesën, 
kurse ushtarët kanë faj kur nuk zbatojnë urdhrin, 
madje duhet të dënohen sipas ligjit ushtarak dhe 
skuadërkomandantët dënohen të parët. Ejani, merrini 
këto dy skuadërkomandante dhe therini!” Mbreti, 
që u tremb, iu lut Suncit që t'i falte. Por Sunci iu 
përgjigj: “Meqë ju më porositët t’i stërvit ato, do të 
veproj sipas ligjit ushtarak.” Këto dy vajza u therën 
para të gjithëve. Pastaj, të tjerat, të tmerruara, u 
stërvitën me vëmendje. Perandori u bind për talentin 
e Suncit, megjithëse i erdhi keq për dy vajzat më të 
dashura. Ai e emëroi 
Suncin  gjeneral , 
i  c i l i  n d i h m o i 
fuqizimin e shtetit.       

Zheng 

Sharja e akacias 
duke zënë në gojë manin 
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Taktika “Dituria e vërtetë e fshehur me 
padituri false”, që është taktika e 27-
të nga libri “36 skemat strategjike dhe 
taktike”.

      Shprehja “Jia chi bu dian” në gjuhën kineze, që do 
të thotë “Dituria e vërtetë e fshehur me padituri false”, 
ka ardhur nga vepra klasike “Libri i ndryshimeve”. 
Në një kapitull të këtij libri thuhet se “Parapëlqej 
më mirë të hiqem i paditur dhe i ngathët në veprim, 
sesa të hiqem i ditur”. Thelbi i kësaj teze është ruajtja 
e maturisë dhe e gjakftohtësisë dhe mosparaqitja e 
qëllimit të vërtetë. 
      Në librin ushtarak “Tridhjetë e gjashtë skemat 
strategjike dhe taktike” vihet në dukje se, edhe sikur të 
kesh potencial mjaft të fuqishëm, më mirë ta fshehësh 
qëllimisht tehun e luftës dhe të tregohesh i dobët, me 
qëllim që ta vësh në gjumë mendjen kundërshtarit, dhe 
pastaj të presësh një rast të volitshëm dhe t’i japësh 
atij një goditje të papritur. Theksi i kësaj taktike bie në 
fjalën “false”, domethënë, për të korrur fitoren, duhet 
të ngatërrosh të vërtetën me falsitetin, duke mashtruar 
kundërshtarin.
      Taktikën “Dituria e vërtetë e fshehur me padituri 
false” e kanë përdorur mjaft politikanë. Në rrethanat 
kur situata është e pafavorshme, një politikan mund 
të hiqet i paditur,  mediokër dhe të fshehë talentin e 
ambicien e vet politike, që të mos ngjallë vigjilencën 
e kundërshtarit. Ai duhet  të presë me durim rastin e 
volitshëm, derisa t’i bëjë realitet aspiratat e veta. Një 
shembull i zbatimit të kësaj taktike ka qenë një luftë 
në Kinë, para afro 1800 vjetëve.
      Në shekullin e 3-të të erës sonë, Kina ndodhej në 

mes të zjarrit të luftërave midis despotëve ushtarakë. 
Cao Cao, Liu Bei e disa të tjerë synonin për vendosjen 
e hegjemonisë së vet në gjithë Kinën. Në krahasim me 
Cao Caon, Liu Bei ishte i dobët dhe nuk i kundërvihej 
dot, madje për një periudhë ai jetonte nën mbikëqyrjen 
e Cao Caos. Për të mbuluar orvatjet e veta, Liu Bei 
tregohej shumë i sjellshëm dhe i bindur ndaj Cao 
Caos. Një ditë, Cao Cao e ftoi Liu Bein në një gosti me 
raki. Duke pirë raki, Cao Cao e pyeti papritur: “Cilët i 
konsideroni si heronj në këtë botë?” Liu Bei përmendi 
disa emra, por Cao Cao i mohoi të gjithë dhe tha: “Në 
këtë botë, vetëm unë dhe ju mund të quhemi heronj.” 
Këto fjalë e habitën Liu Bein aq shumë, saqë shkopinjtë 
e ngrënies i shpëtuan nga dora dhe i ranë përtokë. Ai 
kujtoi se mos Cao Cao i kishte zbuluar synimet e tij 
politike, gjë që do të ishte një rrezik për jetën e tij. 
Për fat të mirë, pikërisht në këtë moment shkrepi një 
vetëtimë me bubullimë. Liu Bei, duke përfituar nga ky 
rast, shpjegoi se i ranë shkopinjtë për shkak se u tremb 
nga bubullima. Pasi dëgjoi fjalët e tij, Cao Caos ia 
dha të qeshurës, sepse kujtonte se Liu Bei, që u tremb 
edhe nga një bubullimë, nuk do të korrte sukses të 
madh. Kështu, ai e uli  vigjilencën ndaj Liu Beit. Më 
pas, Liu Bei u shkëput nga kontrolli i Cao Caos dhe, 
në bashkëpunim me klikën ushtarake të Sun Quanit, 
filloi luftën kundër Cao Caos dhe themeloi më në fund 
regj imin e  vet .  Si 
pasojë, u krijua një 
gjendje e konfrontimit 
të “Tri perandorive” 
në historinë kineze.    

Zheng 

Dituria e vërtetë e 
fshehur me padituri false 



31

http://albanian.cri.cn   alb@cri.com.cn  

Taktika “Heq shkallën pasi miku  ngjitet 
lart”, është taktika e 28-të nga libri 
klasik kinez për artin ushtarak “36 
skemat strategjike dhe taktike”.

     Shprehja “Heq shkallën pasi miku ngjitet lart ” 
ka ardhur nga tregimet mbi jetën dhe veprimtarinë e 
Zhuge Liangut, strateg i famshëm ushtarak i Kinës së 
lashtë. Dikur, në shekullin e 2-të të erës sonë, Liu Çi, 
bir i një sundimtari të regjimit krahinor të dinastisë 
Han Lindore, shqetësohej për të ardhmen e vet. Liu 
Çi e dinte mirë se, si biri i madh, ai do ta trashëgonte 
herët a vonë fronin e të atit, por ky trashëgim mund të 
bëhej një katastrofë e jo lumturi për të, sepse njerka, 
nëna e vëllait të tij, mund t’i sillte atij shumë telashe. 
Prandaj ai u përpoq shumë herë të merrte këshilla 
nga strategu Zhuge Liang, por u refuzua çdo herë. 
Një ditë, Liu Çi e ftoi Zhuge Liangun në një gosti të 
shtruar në katin e sipërm të një vile, ku njerëzit mund 
të ngjiteshin vetëm me një shkallë druri. Sapo u ulën 
të dy, Zhuge Liang vuri re se shkalla ishte hequr. 
Liu Çi vuri buzë në gaz dhe tha: “Sot, muhabetin 
tonë e dëgjojnë vetëm qielli dhe toka. A mund të 
më jepni tani disa këshilla!” Zhuge Liang u detyrua 
ta këshillonte duke  aluduar që të largohej nga ajo 
familje plot me telashe. Liu Çi, i bindur nga këshillat 
e Zhuge Liangut, iu lut të atit që ta dërgonte për punë 
në një zonë të largët. Kështu që Liu Çi u largua nga 
njerka e tij, duke shpëtuar nga rreziku i persekutimit të 

mundshëm.
     Në fakt, Liu Çi e gostiti Zhuge Liangun thjesht 
për të marrë këshilla dhe “heqja e shkallës” kishte 
vetëm për qëllim që Zhuge Liang t’i fliste pa asnjë 
ngurim. Kurse taktika e emërtuar me shprehjen “Heq 
shkallën pasi miku ngjitet  lart ” do të thotë një dredhi 
për të tërhequr armikun në grackë. Lidhur me këtë 
taktikë, thuhet në librin “36 skemat strategjike dhe 
taktike” se, në fushën e betejës, duhet ta magjepsësh 
armikun, duke shfaqur enkas disa të meta  personale, 
me qëllim që armiku të drejtohet me guxim, pastaj t’i 
godasësh pararojën dhe t’i presësh rrugën e tërheqjes, 
duke e vënë në një pozitë shumë të vështirë. Kjo është 
një taktikë për të magjepsur kundërshtarin, mirëpo 
kundërshtari nuk bie lehtë në grackë, prandaj ka 
nevojë t’i ofrohen atij disa lehtësira, si dhënia e një 
“shkalle” për t’u ngjitur në katin e sipërm dhe pastaj, 
sa të ngjitet sipër, t’i hiqet “shkalla”. Kjo taktikë quhet 
edhe si “taktika e qeses”, që do të thotë shfarosja e 
armikut pasi ai futet në një “qese”.
     Në librin ushtarak thuhet gjithashtu se, duke i 
vënë armikut një “shkallë”, duhet ta dish se çfarë lloj 
njeriu është ai. Një 
a r m i k  q ë  l a k m o n 
pas përfitimeve, ta 
joshësh duke i ofruar 
përfitime; një armik 
m e n d j e m a d h  d h e 

         Heq shkallën pasi 
          miku ngjitet lart  
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gjaknxehtë, ta trullosësh duke i treguar enkas dobësitë 
e tua; një armik trashanik dhe pa mend, ta tërheqësh në 
pusi.
     Një herë, në vitet e fundit të shekullit të 3-të para 
erës sonë, gjenerali Han Sin i forcave kryengritëse u 
ndesh me 200 mijë trupa të Zhaos. Han Sin e dinte 
mirë se ai nuk mund të luftonte frontalisht, sepse 
trupat e tij ishin të pakta. Kështu, ai dërgoi 10 mijë 
ushtarë në bregun e një lumi, që të bënin sikur ishin të 
gatshëm për luftim, dhe dërgoi 2000 ushtarë të tjerë që 
të marshonin fshehurazi nëpër një rrugë të ngushtë e të 
bëheshin gati për të sulmuar e për të ngritur flamurin 
e vet në pozicionin e armikut.  Kurse vetë ai, duke 
komanduar 8000 ushtarë të tjerë, u bë gati për luftim. 
Të nesërmen në mëngjes, trupat e Han Sinit sulmuan 
të parët dhe kështu filloi një luftim i ashpër. Pas pak, 
trupat e Han Sinit u tërhoqën qëllimisht në bregun e 
lumit. Duke e parë këtë, trupat e Zhaos dolën plotësisht 

n g a  k a z e r m a  p ë r  t ’ i 
ndjekur. Në këtë moment 
kritik, Han Sini tha para 
ushtarëve të tij: “Përpara 
nesh është një  lumë i 
furishëm, kurse prapa 
nesh janë dhjetëra mijë trupa të armikut. Nuk kemi 
rrugë tërheqjeje, prandaj nuk mund të bëjmë gjë tjetër 
veçse të luftojmë për jetë a vdekje.” Kështu, ushtarët e 
tij u vërsulën drejt armikut. Ndërkohë, një pjesë e tyre, 
duke përfituar nga rasti i largimit të trupave armike 
nga kazerma e tyre, u futën atje dhe ngritën flamurin 
e vet. Duke e parë këtë, trupat e Zhaos u pështjelluan, 
gjë që i shpuri ata në shfarosjen e plotë.
     Në këtë luftim, Han Sini jo vetëm hoqi “shkallën” 
e armikut për t’u kthyer në kazermë, por hoqi edhe 
“shkallën” e ushtarëve të vet për t’u tërhequr në kohën 
kur u ndodhën para armikut të fuqishëm.        Zheng 
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Taktika “Çelja e luleve në dru”, taktika 
e 29-të nga libri klasik kinez “36 skemat 
strategjike dhe taktike”.
      Shprehja “Çelja e luleve në dru” në 

librin ushtarak, që do të thotë “ndodhi e rrallë”, ka 
ardhur nga idioma e gjuhës kineze “Druri i hekurt 
lëshon lule”. Në fakt, “druri i hekurt” në gjuhën 
kineze do të thotë “druri sagovnik”, një lloj druri i 
zonave të nxehta që lëshon lulet një herë në dhjetëra 
vjet. Në librin “36 skemat strategjike dhe taktike”, 
vihet në dukje se mund të lëshojnë lulet edhe ata 
drurë që nuk kanë çelur lule asnjëherë. Edhe lulet 
prej letre, të ngjitura në dru, duken si lule të vërteta 
të drurit, duke ngatërruar lulet e vërteta me ato false. 
Kjo do të thotë se forca e një ushtrie mund të shtohet 
edhe me ndihmën e ushtrisë mike. Në historinë 
kineze, ka ndodhur shumë shpesh që një ushtri e 
dobët fitoi luftën me ndihmën e ushtrisë mike ose 
duke krijuar përshtypje të  gabuar. 
    Në vitin 208 të erës sonë, gjatë kohës së 
Tri Mbretërive në historinë kineze, Cao Cao, 
kryekomandanti i Veit, u nis për ekspeditë drejt 
jugut, duke prirë trupat e tij të fuqishme, dhe filloi 
sulmin kundër qytetit Jingzhou, ku ndodhej Liu Bei, 
kryekomandanti i Shusë. Meqë forcat e armatosura 
të Shusë ishin të dobëta, Liu Bei u detyrua të tërhiqej 
nga Jingzhou, duke komanduar ushtarët dhe qytetarët. 
Por ata ecnin shumë ngadalë për shkak se kishte 
shumë njerëz dhe qytetarët ishin përzier në kolonën e 
ushtarëve. Me të marrë vesh gjendjen e trupave të Liu 
Beit, Cao Cao nisi të ndiqte, duke komanduar trupat 
e kalorësisë. Në një vend që quhej asokohe “Dang-
yang”, trupat e Cao Caos u ndeshën me praparojën 

e Liu Beit. Trupat e Liu Beit luftuan nxitimthi, por 
u mposhën shpejt dhe u shpërndanë fare, madje 
gruaja dhe djali i tij u zhdukën nga sytë në mes të 
rrëmujës. Duke e parë këtë gjendje, Lu Bei kërkoi 
që të shpejtohej tërheqja dhe urdhëroi gjeneralin e 
tij Zhang Fei, të përballonte kalorësit e Cao Caos, 
që e ndiqnin këmba këmbës. Zhang Fei, ishte një 
gjeneral trim, por ishte njeri i pamend. Megjithatë, 
ai e dinte mirë se nuk përballonte dot kalorësit e Cao 
Caos, sepse ai vetë kishte vetëm afro 30 kalorës. Si 
trim i madh, Zhang Fei nuk u tremb para rrezikut. 
Me urdhrin e Zhang Feit, kalorësit e tij u tërhoqën në 
një korije, ku do të kalonin patjetër kundërshtarët që 
ndiqnin. Ata prenë shumë degë druri, i lidhën degët 
pas bishtave të kuajve dhe filluan të vraponin hipur 
në kalë rreth e rrotull korijes. Vetë Zhang Fei, hipur 
në një kalë qimezi dhe duke vringëlluar heshtën në 
duar, qëndronte fodull në një urë të vogël që ndodhej 
përpara korijes. Pas një copë kohe, arritën njëri pas 
tjetrit kalorësit e Cao Caos. Por u ndalën aty, duke 
e parë Zhang Fein që qëndronte në urë dhe pluhurin 
që ngrihej nga korija. Ata nuk guxonin të shkonin 
më përpara, sepse dyshonin se mos ishte vënë pritë 
në korije. Në atë çast, Zhang Fei sfidoi me iniciativë, 
kurse kalorësit e Cao Caos u detyruan të tërhiqeshin, 
duke pasur frikë se mos do të binin në pritë. Zhang 
Fei, duke përfituar nga ky rast, hoqi urën dhe u tërhoq 
i sigurt nga fusha e 
betejës. Kjo ndodhi u 
konsiderua si taktika 
tipike e “çeljes së 
luleve në dru”. 

(Zheng)

Çelja e luleve në dru
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Taktika “Shndërrimi i mysafirit në të 
zotin e shtëpisë”, taktika e 30-të nga 
libri klasik kinez për artin ushtarak “36 
skemat strategjike dhe taktike”.

       “Shndërrimi i mysafirit në të zotin e shtëpisë” 
është një shprehje e rëndomtë në gjuhën kineze, që 
përdoret dendur për të përshkruar një njeri që nuk 
ka aspak druajtje kur shkon si mysafir te të tjerët 
dhe u shërben mysafirëve të tjerë në vend të të zotit 
të shtëpisë. Kurse në librin ushtarak “36 skemat 
strategjike dhe ushtarake”, taktika e emërtuar me këtë 
shprehje ka kuptim të ndryshëm dhe do të thotë se, 
në rrethanat e luftës, strategët duhet të përpiqen për ta 
ndryshuar pozitën e vet pasive në pozitë aktive.
       Por strategët e kohës së lashtë e përdornin 
shpeshherë këtë taktikë për ta trajtuar keq ushtrinë 
aleate. Ata fusnin forcat e veta në kampin e aleatit, 
duke përfituar nga rasti i dhënies së ndihmës, dhe 
pushtonin më në fund tokën e aleatit. Më poshtë do të 
flasim për një shembull të zbatimit të kësaj taktike.
       Në shekullin e 3-të të erës sonë, në fillim të 
periudhës së “Tri Perandorive” në historinë kineze, 
kur sapo kishte rënë regjimi qendror kinez, forca të  
ndryshme rivalizonin ashpër. Ndër to, forcat e Yuan 
Shaos dhe ato të Han Fusë, lidhën aleancë dhe luftuan 
bashkërisht kundër një fraksioni tjetër. Më pas, kur u 

rritën forcat 
e tij, Yuan 
Shaos i lindi 
ambicia për 
të zgjeruar 
më tej territorin e vet me anë të luftës. Por ushtrisë 
së tij i mungonin drithi dhe silazhi i domosdoshëm. 
Pasi e mori vesh këtë, aleati i dikurshëm Han Fu i dha 
ndihmë, duke i dërguar drithë dhe silazh. Por Yuan 
Shaos iu rrit më tej ambicia dhe deshi të pushtonte 
Gjizhoun, që ishte krahinë nën kontrollin e aleatit të tij 
Han Fu dhe që ishte tokë pjellore, e quajtur “hambar”. 
Yuan Shao i dërgoi Han Fusë një letër, ku gënjente 
duke thënë se militaristi Gongsong Çou donte të 
pushtonte Gjizhoun dhe se ai vetë, Yuan Shao, donte ta 
ndihmonte Han Funë për mbrojtjen e territorit të tij.
       Han Fu e besoi këtë gënjeshtër dhe, pa u menduar 
e pa dyshuar asgjë, e ftoi Yuan Shaon që, në krye të 
trupave të tij, të vinte në Gjizhou për ta ndihmuar. Pa 
kaluar shumë kohë, me ndihmën e disa vendasve që 
ishin pro tij, Yuan 
Shao futi njerëzit e 
vet në sektorët më 
të rëndësishëm të 
Gjizhout. Han Fu u 
pendua kur kuptoi 

Shndërrimi i 
mysafirit në të zotin e shtëpisë 
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se “mysafiri” po orvatej ta zëvendësonte “të zotin e 
shtëpisë”, por ishte shumë vonë. Kështu, ai u arratis. 
Arratisja ishte alternativa e vetme për të.
     Një nga shembujt e vënies në jetë të taktikës 
“Ndërrimi i mysafirit në të zotin e shtëpisë” ka 
qenë edhe praktika e kolonizatorëve portugezë 
për pushtimin e Makaos së Kinës. Në vitin 1514, 
kolonizatorët portugezë zbarkuan në ishullin Dunmen 
të provincës Guangdong të Kinës Jugore dhe ngritën 
flamurin e tyre kombëtar për të simbolizuar pushtimin 
e atij ishulli. Por ushtria e dinastisë kineze Ming i 
dëboi ata nga tokat e provincës Guangdong. Më vonë, 
portugezët e ndryshuan politikën e tyre kolonialiste. 
Në vitin 1553, ata u lutën të zbarkonin në Makao, 
një ishull tjetër i provincës Guangdong. Ata thoshin 
se gjoja vaporët e tyre tregtarë kishin hasur në det 
dallgë të tmerrshme dhe se ata kishin nevojë të thanin 
në ishull disa mallra të lagura, që i kishin marrë si 
dhurata për perandorin kinez. Pasi zbarkuan në breg, 
portugezët u dhanë ryshfet zyrtarëve lokalë kinezë 
dhe nisën të ndërtonin shtëpi banimi, të bënin tregti, të 
përhapnin dogmat e fesë dhe të shtonin armatimet. Të 
gjitha këto i ngjallën vigjilencën oborrit perandorak të 
dinastisë Ming. Qeveria kineze ngriti pikën doganore 

dhe vendosi që portugezët të paguanin taksa doganore 
e qira të tokës dhe mori masa të tjera administrative e 
ligjore për t’i vënë nën kontroll. Portugezët u njohën si 
mysafirë të huaj që banonin atje përkohësisht. 
      Pas luftës së parë të opiumit midis Kinës dhe 
Anglisë në vitin 1840, potenciali shtetëror i Kinës u 
dobësua shumë dhe portugezët, duke përfituar nga 
rasti, filluan të “grabitnin në mes të zjarrit”, të bënin 
vazhdimisht ekspansion, duke “brejtur si krimbat 
e mëndafshit” territorin kinez përreth Makaos dhe 
hiqeshin si pronarët e asaj toke. Në vitin 1887, 
Portugalia nënshkroi një traktat të pabarabartë me 
qeverinë e atëhershme kineze të dinastisë Qing, sipas 
të cilit portugezët u shndërruan nga “mysafirë” në 
“të zotët e shtëpisë” dhe sunduan në Makao për një 
shekull, deri në vitin 1999, kur Makao u kthye përsëri 
në gjirin e atdheut. 
                                                          Zheng   
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Taktikën e “shfrytëzimit të bukurisë së 
femrave”, që do të thotë shfrytëzim i 
bukurisë së femrave me qëllim për 
të futur kundërshtarin në grackë, e 

kanë përdorur strategët e lashtësisë, kur ndodheshin 
në rrethana të pafavorshme. Prandaj kjo taktikë 
konsiderohet edhe si një taktikë e palës së dobët. 
Strategët ushtarakë të Kinës së lashtë mendonin 
se pala e dobët mund të përdorë tri metoda për 
të dalë nga gjendja e vështirë, duke i bërë qejfin  
kundërshtarit të fuqishëm. Metoda e parë është që 
t’i dhurojë kundërshtarit territore. Por kjo gjë me 
siguri do të shtojë më tej forcat e palës kundërshtare 
dhe nuk do t’i sjellë vetes asnjë rezultat të mirë. 
E dyta, mund t’i japë pandërprerë kreut të palës 
kundërshtare para, sende të çmueshme dhe pëlhura 
mëndafshi si ryshfet. Por kjo do t’i shtojë më tej 
palës kundërshtare pasurinë dhe do t’i sjellë vetes 
humbje të madhe. E treta, mund të shfrytëzohet 
bukuria e femrave, që ta joshin dhe ta trullosin  
kundërshtarin duke ia dobësuar vullnetin e shëndetin 
dhe duke ngjallur, nga ana tjetër, pakënaqësi e 
antipati në gjirin e ushtarëve të palës kundërshtare. 
Pasi pala kundërshtare ka humbur aftësinë luftarake 
si pasojë e rënies në grackë, pala me forca të dobëta 
mund të sulmojë befasisht, duke shfrytëzuar dobësitë 

e kundërshtarit, dhe të shndërrohet nga i dobëti në të 
fuqishëm.
      Ç’është e vërteta, taktika e shfrytëzimit të 
bukurisë së femrave karakterizohet nga rrezikshmëria 
e vogël dhe leverdia e madhe. Në lashtësi, femrat 
nuk kishin asnjë pozitë shoqërore dhe përdoreshin 
nga burrat si vegla. Në historinë e Kinës dhe të 
vendeve të tjera, taktika e shfrytëzimit të bukurisë 
së femrave për të shtënë kundërshtarin në grackë u 
përdor pothuajse qind për qind me sukses. Shembujt 
në këtë drejtim kanë qenë të mahnitshëm.
      Në periudhën e Pranverës e Vjeshtës në historinë 
kineze, nga viti 770 para erës sonë deri në vitin 
476 para erës sonë, mbreti Gou Gjian i shtetit Yue 
u mund keqas nga mbreti Fu Çai i shtetit Vu dhe 
pësoi fyerje të rëndë duke punuar si rob në oborrin 
mbretëror të Vu-së. Ai duroi të gjitha fyerjet dhe i 
shërbeu i përkulur Fu Çait, duke i bërë edhe lajka. 
Kështu, ai fitoi besimin e Fuçait, prandaj u lirua dhe 
u kthye në shtetin e vet. Më pas, Gou Gjiani përdori 
ndaj Fu Çait taktikën e shfrytëzimit të bukurisë së 
femrave . Ai zgjodhi 
d y  v a j z a t  m ë  t ë 
bukura në shtetin 
Yue, të quajtura Xi 
Shi dhe Zheng Dan, 

 Shfrytëzimi i  
bukurisë së femrave
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dhe ia dhuroi Fu Çait. Ai filloi t’i dhuronte Fu Çait 
vit për vit edhe sende të çmueshme. Kështu, Fu Çai 
u bind se Gou Gjiani iu nënshtrua, prandaj humbi 
vigjilencën ndaj tij. Fu Çai i dha bukuroshen Zheng 
Dan kryeministrit të tij, kurse bukuroshen Xi Shi 
ai e mori vetë për grua. Prej asaj kohe, Fu Çai filloi 
të argëtohej gjithë ditën, duke pirë raki bashkë me 
bukuroshen. Ministrat e tij, të shqetësuar shumë 
për fatin e shtetit të tyre, e këshillonin, por ai nuk 
dëgjonte. Më vonë, Gou Gjiani e ndihmoi shtetin 
Vu për të mposhtur shtetin Çi, një shtet tjetër të 
fuqishëm të asaj kohe, dhe pastaj shkoi te Fu Çai për 
t’i shprehur urime. Meqë ishte dhënë plotësisht pas 
femrës, mbreti Fu Çai i shtetit Vu nuk pyeste më për 
çështjet shtetërore. Në vitin 482 para erës sonë, në 
shtetin Vu ndodhi fatkeqësi e rëndë e thatësirës, Gou 
Gjiani filloi sulmin e befasishëm kundër shtetit Vu, 
duke përfituar nga rasti, dhe  e shfarosi atë. Si pasojë, 
mbreti Fu Çai i shtetit Vu përfundoi me vetëvrasje.
      Një fjalë e urtë popullore kineze thotë se as 
heronjtë nuk kalojnë dot kështjellat e femrave 
të bukura. Por pse ndodh kështu? Lidhur 
me këtë çështje, shkencëtarët e një 
universiteti në Kanada bënë 

një eksperimentim dhe arritën përfundimin se burrat 
bëhen të paarsyeshëm dhe shkurtpamës në momentin 
kur joshen nga bukuria e një femre. Eksperimentimi 
i tyre vërtetoi se, sa herë që humbin arsyen, burrat 
“duan më tepër një bukuroshe sesa  duan pushtetin”, 
siç ka shkruar një poet kinez në vargjet e tij.
      Mund të themi se taktika e “shfrytëzimit të 
bukurisë së femrave” është e përdorshme kudo në 
botë. Në fakt, ajo përdoret gjerësisht edhe sot në 
fushën diplomatike, në konkurrencën tregtare, në 
reklama, në informacion dhe në fusha të tjera.  
                                                 Zheng 
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“Taktika me qytet të zbrazur”, taktika 
e 32-të nga libri klasik kinez për artin 
ushtarak “36 skemat strategjike dhe 
taktike”.

     Një proverb kinez thotë se “Dredhitë në luftë 
asnjëherë nuk na ngjallin çudi”. Kështu ndodh 
sepse luftimet zhvillohen shpeshherë në forma të 
shumëllojshme dhe pa pasur rregulla të fiksuara. 
Lidhur me “taktikën me qytet të zbrazur”, në librin 
“Tridhjetë e gjashtë skemat dhe taktike” thuhet se, 
në rast se pala mbrojtëse nuk është në gjendje të 
mbrojë qytetin e vet, mund ta ruajë pamjen e qytetit 
të pambrojtur fare, me qëllim që ta hutojë palën 
kundërshtare.
     Në dokumentet historike thuhet se kjo taktikë është 
përdorur në raste lufte qysh në shekullin e 7-të para 
erës sonë. Por ka qenë më i njohur zbatimi i saj nga 
strategu i famshëm kinez Zhuge Liang në shekullin e 
3-të të erës sonë, në një luftë për sprapsjen e armikut 
dhe për mbrojtjen e forcave të veta.
     Në romanin “Tri perandoritë”, që është një nga 
veprat e njohura klasike kineze, kjo ngjarje është 
përshkruar në mënyrë shumë të gjallë. Një herë gjatë 
periudhës së Tri Perandorive në historinë kineze, 
kur tri regjimet  rivalizonin ashpër për vendosjen e 
hegjemonisë, kryekomandanti i Shu-së, Zhuge Liang, 

u ndodh në një gjendje shumë të vështirë. Atij i kishte 
rënë kështjella Gjeting me rëndësi strategjike për 
shkak të komandës së gabuar të një gjenerali i tij.  
Kryekomandanti i Veit, Sima Yi, me 150 mijë trupat e 
tij e kaluan këtë kështjellë dhe marshuan drejt qytetit 
që e mbronte vetë Zhuge Liang me 5 mijë trupa. Kur 
morën vesh këtë lajm, të gjithë ushtarët e Shu-së i 
zuri paniku. Ndërsa Zhuge Liang, që ishte një strateg 
i regjur për një kohë të gjatë në mes të luftërave, u 
tregua mjaft gjakftohtë. Ai tregoi guxim mahnitës 
përballë një kundërshtari të fuqishëm në rrethanat kur 
nuk siguronte dot trupa ndihmëse dhe u detyrua të 
merrte disa masa të jashtëzakonshme. Ai dërgoi pak 
forca që të rrinin në pusi jashtë qytetit, dha urdhrin 
që të liheshin të hapura portat në të katër anët e 
qytetit. Dërgoi në çdo portë të qytetit 20 ushtarë që, të 
veshur si qytetarë, të pastronin rrugët, pastaj urdhëroi 
ushtarët e banorët e tjerë të rrinin në shtëpi pa bërë 
asnjë zhurmë, duke kërkuar që të dënoheshin me ligj 
ushtarak ata që bënin zhurmë. Kurse ai vetë, i veshur 
si zakonisht dhe duke marrë me vete dy ushtarë si rojë 
personale,  u ngjit 
në kështjellën sipër 
murit të qytetit, shtiu 
në tryezë guçinin, 
q ë  i s h t e  n j ë  l l o j 

Taktika me qytet të zbrazur
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instrumenti muzikor i lashtë, pastaj temjanisi një herë 
në shenjë lutjeje dhe u ul për t’i rënë instrumentit.
     Kur erdhi pranë murit të qytetit në krye të trupave 
të tij, Sima Yi vuri re se portat e qytetit ishin të 
hapura, disa qytetarë po punonin qetë për të pastruar 
rrugët dhe Zhuge Liang po i binte guçinit duke 
interpretuar një melodi dhe duke u treguar fare i qetë.
Ndërsa, njëri prej rojtarëve vigjilonte me shpatë në 
dorë dhe tjetri po pastronte mjedisin me fshesë në 
dorë. Kjo pamje jonormale për një rast lufte e habiti 
Sima Yi-në, i cili dyshoi se mos brenda qytetit ishin 
fshehur një numër i madh trupash të zgjedhura dhe po 
prisnin që ai të binte në pritë. Sima Yi, që ishte njeri 
mjaft dyshues, ngurronte dhe besonte se Zhuge Liang, 
si një politikan i matur, asnjëherë nuk bënte aventura.
Kështu ai i tha vetes që të mos binte në grackë dhe 
urdhëroi trupat e tij të tërhiqeshin  menjëherë.
Gjatë rrugës së tërheqjes, trupat e Sima Yi-së 
dëgjuan papritur se nga shpati i malit anës rrugës, 
po vinte zhurma shurdhuese e daulles së kushtrimit 
dhe ndërkohë një gjeneral i Zhuge Liangut ngriti 
flamurin. Dukej se po vinin trupa të shumta nga andej. 
Të frikësuara  nga kjo pamje, trupat e Skima Yi-së 
shpejtuan hapat e tërheqjes. Pasi ata ecën një copë 

rrugë, u dëgjuan zhurma 
të tjera nga një luginë dhe 
doli se një gjeneral tjetër i 
kundërshtarit po i priste ata. 

Sima Yi i vuri gishtin kokës dhe i tha vetes: “Shyqyr 
që nuk u futëm verbërisht brenda në qytet, që dukej i 
zbrazur. Përndryshe do ta pësonim keqas.” Ai ndjeu 
një kënaqësi të veçantë për vendimin e tij “të urtë” për 
t’u tërhequr pa vonesë nga qyteti i zbrazur.
Zhuge Liang sprapsi me dredhi armikun e fuqishëm 
me 150 mijë trupa, kryesisht duke përfituar nga 
karakteri i Sima Yi-së, që ishte i lindur nga natyra si 
njeri që dyshonte shumë. “Taktika me qytet të zbrazur” 
është një taktikë plot me rrezik, që përdoret vetëm në 
rrethana shtrëngese.        Zheng   
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“Taktika e shfrytëzimit të spiunazhit 
të kundërshtarit”,  është taktika e 33-të 
nga libri klasik kinez mbi artin ushtarak 
“36 skemat strategjike dhe taktike”.

      Si në kohën moderne, ashtu edhe në lashtësi, 
përdor imi  i  mjeteve të  spiunazhi t  ka  qenë i 
domosdoshëm për luftën e armatosur. Në rrethanat 
e luftës është përdorur shumë shpesh edhe taktika e 
shfrytëzimit të spiunazhit të kundërshtarit. Kjo taktikë 
do të thotë që ta çoroditësh armikun, duke i çuar 
informacione false nëpërmjet spiunëve të tij. Lidhur 
me këtë taktikë, në shënimet historike të dinastisë Tang 
(vitet 618-907 të erës sonë) thuhet: “Në rast se armiku 
dërgon një spiun në radhët tona për të grumbulluar 
informacione, ne duhet ta kemi të qartë gjendjen e 
tij dhe t’i japim ryshfet që të na shërbejë neve, ose të 
hiqemi sikur nuk e zbulojmë dot që ai është spiun dhe 
ta bëjmë qëllimisht që të kthehet e t’i raportojë kreut të 
tij informacione false. Kështu shfrytëzojmë spiunazhin 
e kundërshtarit.”
      Një nga shembujt e përdorimit të kësaj taktike 
ka qenë edhe dredhia e Zhou Yu-së për të çoroditur 
kundërshtarin e tij Cao Cao në operacionin ushtarak të 
Çibisë gjatë periudhës së Tri Perandorive në historinë 
kineze.
      Një herë gjatë shekullit të 3-të të erës sonë, për 
realizimin e ribashkimit të territoreve kineze, Cao Cao, 

kryekomandanti i shtetit Vei, duke komanduar 800 
mijë trupa, nisi ekspeditën drejt jugut për të asgjësuar 
shtetin Vu. Shteti Vu u detyrua të lidhte aleancë me 
shtetin Shu për rezistencë të përbashkët. Kështu filloi 
një betejë e ashpër vendimtare në bregun Çibi të lumit 
Jance dhe kjo betejë u quajt “operacioni i Çibisë”.
      Trupat e përbashkëta të shteteve Vu dhe Shu ishin 
shumë më të pakta në numër se ato të Veit. Megjithatë 
kryekomandanti Zhou Yu i shtetit Vu  mendonte se 
epërsia e tyre qëndronte në forcat detare të stërvitura 
mirë, kurse ushtarët e Veit, që vinin nga fusha qendrore 
kineze dhe ishin kryesisht kalorës, nuk ishin të mësuar 
për luftimet mbi ujë, edhe pse ishin mjaft më të shumtë 
në numër. Prandaj ai vendosi të përfitonte nga luftimet 
në ujin e lumit Jance.
      Por Zhou Yu u habit kur vëzhgoi gjendjen e 
forcave të Veit në bregun tjetër të lumit. Ai vuri re 
se ata ushtarë ishin të stërvitur mirë dhe ishin shumë 
të rregullt. Më pas, ai mori vesh se ushtarët e Veit 
po stërviteshin për luftim mbi ujë, nën drejtimin 
e gjeneralëve Cai Mao dhe Zhang Yun, që kishin 
tradhtuar shtetin Vu 
dhe që ishin hedhur 
në radhët e forcave 
të shtetit Vei. Kështu, 
Zhou  Yu vendos i 
q ë ,  m e  d o r ë n  e 

     Spiunazhi  ndaj
      kundërshtarit
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kundërshtarit, të vriste këta dy tradhtarë, duke zbatuar 
“taktikën e shfrytëzimit të spiunazhit të kundërshtarit”.
      Një ditë, Jiang Gan, këshilltar i Cao Caos, tha se 
ai mund të kalonte në bregun tjetër për të bindur 
gjeneralin Zhou Yu që të dorëzohej, se e kishte 
pasur shok të ngushtë klase. Më pas, i dërguar 
nga Cao Cao, Jiang Gani arriti në bregun 
tjetër dhe Zhou Yu, që e mori vesh qëllimin 
e tij dhe që kishte ndër mend ta shfrytëzonte 
atë, e priti ngrohtësisht, duke shtruar një 
banket madhështor për nder të tij. Pas 
banketit, Zhou Yu ra në shtrat duke u hequr 
si i dehur. Pas pak, ai e thirri Jiang Ganin në 
dhomën e tij për të bërë muhabet, por shpejt bëri 
sikur e zuri gjumi përsëri. Jiang Gani, duke përfituar 
nga ky rast, shfletoi fshehurazi dokumentet ushtarake 
në tryezën e Zhou Yu-së dhe gjeti një letër, që Zhou 
Yu e kishte falsifikuar dhe e kishte lënë qëllimisht në 
tryezë. Jiang Gani hapi letrën, e lexoi dhe u habit kur 
pa në fund të letrës emrat e gjeneralëve Cai Mao dhe 
Zhang Yun. Ai kujtoi se këta dy gjeneralë ishin hedhur 
në radhët e forcave të Veit vetëm për të mashtruar. Ai e 
futi shpejt e shpejt letrën në xhep, ra në shtrat dhe bëri 
sikur e zuri gjumi. Më pas, ai dëgjoi se Zhou Yu doli 
në oborr dhe foli me dikë, duke përmendur edhe emrat 
e gjeneralëve Cai Mao dhe Zhang Yun. Kështu Jiang 

Gani besoi se këta dy gjeneralë kishin 
kurdisur komplot me Zhou Yu-në për 
të goditur forcat e Veit nga brenda e 
jashtë. 
      Jiang Gani u kthye që natën vonë 

në kazermën e forcave të Veit, ia dorëzoi 
letrën Cao Caos dhe i tregoi se çfarë kishte parë dhe 
kishte dëgjuar atje. Cao Cao u zemërua shumë kur 
u bind se Cai Mao dhe Zhang Yun ishin agjentë të 
dërguar nga Zhou Yu dhe i theri menjëherë. Pas pak 
kohe, kur u qetësua, Cao Cao kuptoi se ra në grackën 
e vënë nga Zhou Yu dhe u pendua, por ishte shumë 
vonë. Një fjalë e urtë kineze thotë se një fatkeqësi e 
madhe për strategët ushtarakë është që të vrasin një 
gjeneral para fillimit të luftimit. Ashtu doli. Forcat 
e Cao Caos pësuan disfatë fatale e vdekjeprurëse në 
operacionin e Çibisë. 

                                                  Zheng 
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“Taktika e vuajtjeve trupore”, që është 
taktika e 34-t nga libri klasik kinez mbi 
artin ushtarak “36 skemat strategjike 
dhe taktike”.

      Përvoja e përgjithshme tregon se njeriu nuk 
e dëmton veten me paramendim, kurse “taktika 
e vuajtjeve trupore” çon në një veprim që bie në 
kundërshtim me këtë. Kjo taktikë do të thotë që “t’i 
sjellësh vetes vuajtje trupore”. Për t’ia arritur qëllimit 
ose për të realizuar interesat strategjikë afatgjatë, 
njëra prej palëve ndërluftuese mund të marrë lloj-
lloj masash për të çoroditur palën kundërshtare, duke 
flijuar forcat e veta, madje duke dëmtuar trupin e vet. 
Në librin “Tridhjetë e gjashtë skemat strategjike dhe 
taktike” thuhet se “taktika e vuajtjeve trupore” është 
një dredhi e veçantë mashtruese. Një nga shembujt e 
përdorimit të kësaj taktike është edhe historia e vërtetë 
e luftës politike që u bë në shtetin Vu, në shekullin e 
5-të para erës sonë, gjatë periudhës së Pranverës dhe 
Vjeshtës në historinë kineze.
      Aristokrati Hëly i shteti Vu vrau mbretin e tij dhe 
uzurpoi fronin, duke u vetëshpallur mbret. Pastaj ai 
vuri disa njerëz të talentuar në postet e rëndësishme 
shtetërore dhe i kushtoi vëmendje zhvillimit të 
prodhimit. Si rezultat, potenciali ekonomik i shtetit Vu 
u rrit shumë shpejt. Por Hëly shqetësohej vazhdimisht 
se e kishte marrë në dorë pushtetin në mënyrë të 
padrejtë dhe kishte shumë frikë se mos Qingji, biri i 

mbretit të vrarë, mund të merrte hak për babanë. Ishte 
e vërtetë se Qingji-u po kurdiste komplot në krahinën 
e tij për të ndëshkuar Hëlynë. Meqë mbreti Hëly 
jetonte çdo ditë në mes të shqetësimeve, këshilltarit të 
tij U Zixu i lindi mendimi për të vrarë Qingji-në dhe 
i rekomandoi mbretit Hëly trimin Yaoli që ta kryente 
këtë detyrë. Yaoli ishte jo vetëm shumë trim, por edhe 
shumë i zgjuar. Por kur  mbreti Hëly pa se Yaoli ishte 
një njeri shtatshkurtër dhe thatanik, e pyeti: “Ti mund 
të vrasësh një gjigant dhe trim siç është Qingji?” Yaoli 
iu përgjigj: “Vrasja e Qingji-ut nuk do forcë fizike, 
por aftësi mendore. Unë mund ta vras atë, mjafton 
të kem rast t’i afrohem.” Mbreti Hëly pyeti përsëri: 
“Si mund t’i afrohesh Qingji-ut, që është shumë 
vigjilent ndaj njerëzve të panjohur?” Yaoli iu përgjigj: 
“Unë mund të fitoj besimin e Qingji-ut, mjafton që 
Lartmadhëria Juaj të më prisni krahun e djathtë dhe të 
më vrisni gruan.” Mbreti Hëly deshi ta refuzonte këtë 
propozim. Por Yaoli nguli këmbë duke thënë: “Unë 
jam i gatshëm të flijoj shëndetin tim dhe familjen time 
për hir të shtetit tonë dhe të Lartmadhërisë Suaj.” 
Në këtë moment, këshilltari U Zixu, që ishte pranë, 
tha se ky ishte plani i vetëm për shfarosjen e armikut 
që mund t’i  si l l te 
shtetit katastrofën. 
Kështu, mbreti Hëly 
u detyrua ta pranonte  
planin.

Taktika e vuajtjeve trupore
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      Pas disa ditësh, kudo në shtetin Vu u përhapën 
papritur thashetheme dhe shpifje kundër mbretit 
Hëly, prandaj ky dha urdhër për të kapur trilluesin 
e thashethemeve. U zbulua shpejt se këtë e kishte 
bërë qytetari i thjeshtë Yaoli, prandaj ai me gjithë 
të shoqen u arrestuan menjëherë. Kur u sollën në 
oborrin mbretëror, Yaoli e shau rëndë mbretin Hëly. 
Ky sundimtar i shtetit Vu bëri sikur u xhindos 
nga zemërimi, ia preu Yaoli-ut krahun e djathtë 
dhe deklaroi se do ta dënojë me vdekje pas disa 
kohësh. Kështu, me urdhrin e tij, Yaoli dhe e shoqja 
u burgosën. Pas disa ditëve të tjera u përhap fjala 
se Yaoli u arratis dhe se e shoqja u vra në burg. Në 
gjithë shtetin Vu filloi të flitej për këtë ngjarje dhe, 
më tej, ky lajm u përhap edhe në shtetet fqinje.
      Në fakt, kjo ishte vetëm një farsë politike, e krijuar 
nën drejtimin e këshilltarit U Zixu, por Qingji-u, 
që e urrente në palcë mbretin Hëly, e besoi këtë si 
një ngjarje të vërtetë. Yaoli u arratis te Qingji-u, ia 
tregoi me lot në sy gjithçka që ndodhi dhe iu lut të 
merrte hak për të. Qingji-u u prek shumë dhe e mbajti 
Yaoli-në pranë vetes si roje. Që nga ajo kohë, Yaoli e 
këshillonte vazhdimisht Qingji-në që të vepronte sa më 
parë për të rimarrë fronin mbretëror dhe kjo gjë e gëzoi 
shumë Qingji-në. Pa kaluar shumë kohë, Qingji-u në 
krye të trupave të tij u nis me anije drejt kryeqytetit 

të shtetit Vu, për të rimarrë me forcë pushtetin e 
uzurpuar. Por pikërisht në momentin kur ai fërkonte 
duart nga gëzimi dhe kishte dobësuar vigjilencën për 
vetëmbrojtje, Yaoli, “roja” i tij, ia shpoi gjoksin me një 
heshtë të gjatë. Yaoli u vra nga ushtarët në anije, por 
Qingji-u vdiq aty për aty.
      “Taktika e vuajtjeve trupore” është përdorur jo 
vetëm në luftërat politike për të marrë pushtetin, por 
edhe në luftërat e spiunazhit dhe kundërspiunazhit 
midis vendeve të ndryshme. Shumica e njerëzve 
ndiejnë keqardhje për të dëmtuarit prej të tjerëve, 
sepse kanë besimin e ngurosur se “njeriu nuk e dëmton 
vetveten”. Ç’ është e vërteta, dëmtimet e vetes, që 
bëhen me paramendim dhe që duken krejtësisht të 
padyshueshme, kanë shpeshherë efekt të fuqishëm për 
të çoroditur dhe për të mashtruar  kundërshtarin.     

Zheng  
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“Taktika në seri”, taktika e 35-të nga 
libri klasik kinez mbi artin ushtarak “36 
skemat strategjike dhe taktike”.
      “Taktika në seri” do të thotë një 

taktikë me dredhi të njëpasnjëshme. Lidhur me të, 
në librin “Tridhjetë e gjashtë skemat strategjike 
dhe taktike” thuhet: “Në rrethanat kur kundërshtari 
është tepër i fortë dhe pala jonë nuk e përballon dot, 
duhet të bëjmë të gjitha përpjekjet që kundërshtari 
të konsumojë vetë forcat e tij dhe pala jonë të presë 
rastin  për ta mposhtur. Në zbatimin e kësaj taktike 
duhet të kurdisim të paktën dy dredhi. Ndër to, njëra 
ka qëllim që armiku të frenohet vetvetiu me gabimet 
e tij, kurse tjetra synon që të na ndihmojë në sulmin 
kundër armikut. Kur këto dy dredhi janë të lidhura 
ngushtë dhe veprojnë  bashkë, kjo taktikë do të japë 
efekt shumë të mirë.”
      Dijetarët kinezë të lashtësisë kanë thënë se “Në 
përgjithësi, një strateg ushtarak që është i zoti për 
të përdorur taktikat, nuk përdor vetëm një taktikë të 
thjeshtë, por vë në veprim dy ose disa dredhi të lidhura 
ngushtë njëra me tjetrën. Në rastet e ndryshimit 
të gjendjes, ai kurdis dredhi të reja dhe e bën  
kundërshtarin të pambrojtur.” Kyçi i taktikës në seri 
është që të krijohen kushtet e favorshme për rrethimin 
dhe asgjësimin e armikut, duke e frenuar armikun me 
gabimet e tij. Le ta shpjegojmë këtë taktikë me një 

shembull tipik nga historia.
      Në vitet e para të shekullit të 3-të të erës sonë, në 
trojet kineze u krijua një gjendje e kundërvënies së tri 
regjimeve feudale dhe kjo periudhë u quajt periudha 
e “Tri Perandorive” në historinë kineze. Ndër to, 
shteti Vei në pjesën veriore të Kinës, që ishte shumë i 
fuqishëm, me potencial ekonomik e ushtarak, synonte 
të aneksonte shtetin Vu në juglindje dhe shtetin Shu 
në jugperëndim. Cao Cao, kryekomandanti i Veit, 
duke komanduar personalisht 800 mijë trupa, arriti në 
bregun verior të lumit Jance dhe nisi sulmin kundër 
shtetit Vu, që ndodhej në jug të Jancesë. Kështu, ky 
shtet u detyrua të lidhte aleancë me shtetin Shu për t’i 
bërë ballë Veit.
      Shumica e trupave të shtetit Vei ishin ushtarë 
kalorësie e kombësorie dhe ishin krejt të pamësuar 
për luftën mbi ujë. Detyrën e stërvitjes së ushtarëve 
për luftën mbi ujë Cao Cao ua ngarkoi Cai Maos dhe 
Zhang Yunit, që kishin qenë gjeneralë të forcave detare 
të shtetit Vu dhe që ishin hedhur në radhët e ushtrisë së 
shtetit Vei. Këta dy gjeneralë stërvitën ushtarët e Veit 
sipas rregullave dhe korrën sukses. Cao Cao kishte 
ndër mend ta bënte 
p ë r  v e t e  e d h e 
kryekomandantin 
e  s h t e t i t  V u , 
mareshalin Zhou 

Taktika në seri
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Yu. Prandaj ai dërgoi këshilltarin e tij Jiang 
Gan t’i mbushte mendjen Zhou Yu-së 
që të dorëzohej. Jiang Gani shkoi me 
gëzim të madh, sepse ai e kishte pasur 
Zhou Yu-në shok të ngushtë  në kohën e 
djalërisë. Sapo  arriti në kazermën e trupave 
të Vu-së përtej lumit Jance, Zhou Yu e 
kuptoi menjëherë qëllimin e tij, por e priti 
ngrohtësisht, sepse vendosi të shfrytëzojë 
dredhinë e  kundërshtarit.
      Zhou  Yu  sh t ro i  n j ë  banke t 
madhështor për nder të Jiang Ganit 
dhe në këtë banket ishin të pranishëm 
të gjithë oficerët madhorë të ushtrisë 
së shtetit Vu. Në banket, duke ngrënë dhe duke pirë, 
gjenerali veteran Huang Gai bëri sikur u deh dhe e 
shau rëndë mareshallin e tij Zhou Yu, prandaj u rrah 
keqas. Jiang Gani e pa plagën e Huang Gait dhe i 
këshilloi me sy që të hidhej në radhët e ushtrisë së Cao 
Caos. 
      Në mbrëmje, Zhou Yu e ftoi Jiang Ganin të flinte 
në dhomën e tij për të bërë muhabet. Pas një bisede 
të shkurtër, Zhou Yu bëri sikur e zuri gjumi shpejt për 
shkak se kishte pirë shumë. Jiang Gani, duke përfituar 

nga çasti, shfletoi fshehurazi dokumentet ushtarake 
në tryezën Zhou Yu-së dhe gjeti një letër, që Zhou 
Yu e kishte falsifikuar dhe e kishte lënë qëllimisht në 
tryezë. Jiang Gani e hapi letrën, e lexoi dhe u habit 
kur pa se këtë letër ia kishin dërguar Zhou Yu-së 

gjeneralët Cai Mao dhe Zhang 
Yun për të goditur trupat e Cao 
Caos në bashkëpunim. Ai u kthye 
fshehurazi që natën vonë në 
kazermën e forcave të Veit dhe 
ia dorëzoi Cao Caos atë letër. 
Cao Cao u bind se Cai Mao dhe 

Zhang Yun ishin agjentë të dërguar 
nga Zhou Yu dhe i theri menjëherë. Pas pak kohe, kur 
u qetësua, Cao Cao kuptoi se ra në grackën e “taktikës 
së shfrytëzimit të spiunazhit të kundërshtarit”, të vënë 
nga Zhou Yu. Cao Cao u pendua shumë, por ishte 
vonë. Aq më tepër, ai u shqetësua sepse tani nuk kishte 
më njeri që të stërvitste ushtarët e tij për luftën mbi 
ujë.
      Pikërisht në këtë moment, dijetari i njohur Pang 
Tong erdhi për një vizitë te Cao Cao dhe i propozoi që 
të lidhte me zinxhirë hekuri të gjitha anijet luftarake në 

një të tërë, sepse kështu anijet nuk do të lëkundeshin 
shumë dhe ushtarët mund të stërviteshin qetë si në 
tokë, pa iu marrë mendja. Cao Cao u gëzua shumë dhe 
dha urdhër që anijet të lidheshin në një të tërë, ashtu 
siç propozoi dijetari Pang Tong.
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      Më pas erdhi një njeri i 
dërguar nga Huang Gai, gjeneral 
veteran i ushtrisë së shtetit Vu, që 
u rrah keqas nga Zhou Yu. Ky njeri 
i dërgoi Cao Caos një letër të Huang 
Gait, ku thuhej se ai e urrente në palcë Zhiu Yu-
në dhe kishte vendosur që, ai me të gjithë marinarët e 
tij, do të hidheshin në radhët e ushtrisë së shtetit Vei. 
Cao Cao u gëzua dhe u mor vesh me të dërguarin. Ata 
përcaktuan bashkë kohën e takimit të trupave të të dy 
palëve.
      Po atë ditë, Huang Gai me marinarët e tij zgjodhën 
10 anije luftarake dhe i ngarkuan me kashtë të thatë 
gruri, pastaj i hodhën kashtës vaj dhe e mbuluan me 
pëlhurë. Në kohën e përcaktuar, këto anije u nisën 

drejt trupave të Veit. Cao Cao kujtoi se Huang 
Gai po vinte me anijet e tij të ngarkuara me tagji 
për t’u dorëzuar sipas marrëveshjes. Mirëpo, 

sapo këto anije iu afruan atyre  të trupave të 
Veit, me urdhrin e Huang Gait, marinarët e tij 

ndezën kashtën dhe vetë u larguan 
shpejt me varka. Këto 10 anije të 
ngarkuara me kashtë të ndezur u 

vërsulën si dragonj të flaktë drejt 
anijeve  të kundërshtarit, të cilat nuk 
lëviznin dot për t’u shmangur, sepse 

ishin të lidhura me zinxhirë hekuri në 
një të tërë. Kështu që të gjitha anijet 

luftarake të trupave të Veit morën flakë. 
Vetëm tani Cao Cao kuptoi se rrahja e Huang Gait nga 
Zhou Yu ishte vetëm një “taktikë e vuajtjeve trupore”. 
Ai u largua me një varkë të vogël, duke shpëtuar nga 
vdekja.
      “Operacioni i Çibisë” në lumin Jance, që ka qenë 
një operacion shumë i njohur në historinë kineze, është 
bërë shembulli më i mirë për shpjegimin e “taktikës në 
seri”.             
                                                   Zheng 
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“Taktika e ikjes”, që është taktika e 

fundit nga libri klasik kinez mbi artin 

ushtarak “ 36 skemat strategjike dhe 

taktike”.

      Kinezët e përdorin shumë shpesh shprehjen “San 

shi liu ji, zou wei shang ji”, që do të thotë se, ndër 36 

skemat strategjike dhe taktike, ikja është taktika më e 

mirë. Sipas kësaj taktike, në rrethanat kur ndodhemi 

përpara një armiku shumë të fortë dhe nuk kemi aspak 

shpresë fitoreje, madje ndodhemi në rrezik të dështimit 

të plotë, tërheqja e trupave 

ë s h t ë  z g j i d h j a 

më e mirë për 

r u a j t j e n  e 

forcave të 

g j a l l a 

dhe për ripërtëritjen në të ardhmen. Kjo do të thotë se, 

në disa raste, edhe “ikja me të katra” është një taktikë 

e pëlqyeshme.

      Në librin “Tridhjetë e gjashtë skemat strategjike 

dhe taktike” u bëhet një analizë e hollësishme 

kapitullimit, pajtimit dhe ikjes, që janë tri zgjidhje të 

mundshme për shpëtimin nga asgjësimi i plotë përpara 

një armiku të fortë. E para, kapitullimi, është një gjë e 

papranueshme për strategët ushtarakë, sepse pranimi 

i kapitullimit do të thotë pranimi i dështimit të plotë 

dhe i zhbërjes së të gjitha fitoreve të mëparshme. I 

dyti, pajtimi, në këto raste është i pranueshëm, sepse 

ai mund të çojë në njëfarë suksesi. E treta, tërheqja e 

trupave ose “ikja me vrap”, nuk do të thotë dështim, 

sepse kjo ka për qëllim ruajtjen e forcave të tua 

dhe ripërtëritjen në kohën e mëvonshme. Për sa u 

përket kohës dhe mënyrës së tërheqjes së sigurt dhe 

pa shkaktuar shqetësim në radhët e trupave të tyre, 

ky është një lloj 

arti për strategët 

ushtarakë.

      S i p a s 

s h ë n i m e v e 

h i s t o r i k e ,  n ë 

Taktika e ikjes
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shekullin e 13-të të erës sonë, shpërthente shpeshherë 

luftë midis dinastisë Song Jugore në pjesën jugore 

të Kinës dhe perandorisë Gjin në Kinën Veriore. 

Në një betejë për mbrojtjen e qytetit të vet, pala e 

dinastisë Song Jugore ishte në pozitë inferiore si nga 

numri i trupave, ashtu edhe nga sasia e municioneve. 

Aq më tepër, ajo kishte edhe vështirësi të mëdha në 

furnizimin me ushqime dhe tagji. Prandaj ajo ndodhej 

përballë dështimit të sigurt. Në këto rrethana, gjenerali 

Bi Zaiyu, komandanti i forcave të dinastisë Song 

Jugore, vendosi të tërhiqte trupat e tij për të ruajtur 

forcat e gjalla. Por edhe tërheqja ishte një problem i 

vështirë për të, sepse trupat e perandorisë Gjin mund 

t’i ndiqnin këmba-këmbës dhe t’i shfarosnin ata. Duke 

u ndodhur në mes të këtyre shqetësimeve, gjeneralit 

Bi Zaiyu i lindi një ide e mrekullueshme. Me urdhrin 

e tij, ushtarët ngritën flamurë të shumtë në murin e 

qytetit dhe varën dhi të shumta sipër daulleve. Kështu 

që dhitë përpëlisnin vazhdimisht këmbët, duke trokitur 

në daulle. Kështu u krijua një atmosferë e gatishmërisë 

luftarake. Në mes të kësaj gatishmërie false për luftë, 

gjenerali Bi Zaiyu, në krye të trupave të tij, doli 

fshehurazi nëpërmjet një porte tjetër të qytetit. Pas pak 

kohe, trupat e perandorisë Gjin e diktuan tërheqjen e 

tyre dhe u nisën menjëherë në ndjekje, por ishte vonë.

      Një komandant i aftë, siç ishte gjenerali Bi Zaiyu, 

mund të quhet “komandant i regjur për të ikur”, 

sepse ai mundi të ruante potencialin e vet ushtarak 

me tërheqjen e trupave në rrethanat e rrezikshme, 

duke analizuar e shfrytëzuar gjendjen konkrete. Në 

fakt, edhe përdorimi i suksesshëm i taktikës së ikjes 

mishëron zgjuarsinë dhe largpamësinë e një strategu 

ushtarak, që nuk rend pas fitores afatshkurtër, por 

përpiqet për të arritur fitore duke flijuar dobinë e 

përkohshme.

                                                          Zheng    


