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fundi i botës 

核爆弾 bombë bërthamore 

二〇三Ｘ年。 Dyqind e tre X vjet. この日も地球の空は青かった。 toka bosh kjo ditë ishte blu. が・・・・・。

Ka ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Kjo është ministri shumë kryeministër. Bombë
bërthamore amerikane erdhi fluturues!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Edhe ajo që unë pyes veten se qenë i penguar prej saj." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Po, por kam arritur të shpërthejnë në Oqeanin Paqësor
...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Kjo është bërë një gurgule shumë. 
アメリカは本年度からロボットを使って軍の指揮にあたらせていたのだ。 Amerika Unë kisha për të goditur
komandën e ushtrisë duke përdorur një robot nga ky vit fiskal. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 Amerikane për të drejtën e incidentit, ishte sigurisht
zyrtarisht falje. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Por të nesërmen, Kina dhe Pakistani
kanë njëri-tjetrin kaloni armë bërthamore. 

先制したのは中国だったのだ。 Ajo ishte parablerjes Kinës ishte. これについて世界中から非難があがったが、中

国軍首脳は、 Ky dënim nga e gjithë bota u ngjit për të, por udhëheqësit ushtarakë kinezë, 
「われわれは軍の指揮を優秀なアメリカのロボットに任せている。文句があるならアメリカへ言ってくれ。」 "I them
atij në Shtetet e Bashkuara, nëse ka. Ankohen se komandantët ushtarakë janë lënë të robot talentuar

amerikane." 
と声明した。 Kjo ishte një deklaratë me të. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Kohë ajo ka qenë në mënyrë që robot është aktive në të
gjithë botën. 
アメリカは、もとよりわが日本でもレストランなどは大抵ロボットだし、今年からプロ野球選手も一人ロボットが現れた

のだ。 Shtetet e Bashkuara, si dhe Kjo është zakonisht robot, të tilla si restorante në Japoni tonë, ajo
është gjithashtu një lojtar profesionist baseball është një person robot doli nga ky vit. 

その結果は、・・・ロボットはオールスターに出場したのだった。 Rezultati është ... robot do të konkurronte në
All-Star. アメリカの国防省だってロボットが大分いるといわれている。 Edhe Departamenti i Mbrojtjes Shtetet e
Bashkuara kanë thënë se robot është i pranishëm Oita. 

もちろん先の戦争は国連問題となったのだが、国連の職員もみんなロボットなのだ。 Natyrisht para luftës u bë një
problem i Kombeve të Bashkuara, Everybody robot të stafit të OKB-së. 



ロボットは給料もいらないし、故障すると他のロボットが修理することになっている。 Robot është që nuk duhet
ndonjë pagë, dhe dështimi i robot tjetër është menduar për të riparuar. 開発はアメリカでされたが、車と同様

わが国でも近年はロボットの開発は目ざましい。 Edhe pse zhvillimi ka qenë në Shtetet e Bashkuara, në vitet e
fundit edhe në makinë, si dhe zhvillimin e robot Japonisë është shquar. 

ある会社では重役をロボットにしたとか、パチンコ屋の従業員は、みなロボットだし、サラ金の取立てもロボットがする

そうだ。 Ndoshta ju dhe ekzekutivi për robot në një kompani të caktuar, Pachinkoya të punësuarit, në të
gjithë robot, mbledhja e Sara ari edhe një mënyrë robot. 

もちろん失業者は増えたが、大部分の人は余暇を楽しめるようになった。 Sigurisht, papunësia është rritur, por
shumica e njerëzve erdhën për të shijuar kohën e lirë. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 Është po ishte
i kënaqur që, por .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Oh yeah, ajo duhet të flisni me Kombet e Bashkuara e
problemit. 結局国連では、中国の軍事ロボットのスイッチを切れという事になった。 Përfundimisht në Kombet e
Bashkuara, që është dashur të jetë off kaloni e robot ushtarak të Kinës. 

しかし。 Megjithatë. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Switch për këtë robot është që ai të mos
jetë aq e lehtë. 

しかもリーダーのロボットを他の多数のロボットが守っている。 Për më tepër, kreu i robot ka një numër të
ruajtja tjetër robot. これらのロボットをこわすには相当な国家予算をふいにする事になる。 Për të thyer këta
robotët do të jetë për të hedhur në një buxhet të rëndësishëm të shtetit. 

中国には、それは出来なかった。 Në Kinë, ajo nuk mund të jetë. 中国は国連を脱退した。 Kina ka lënë Kombet e
Bashkuara. パキスタンは国家の予算の関係でロボットは軍には置いてなかった。 Pakistan robot nuk e vënë
ushtrinë në lidhje me buxhetin kombëtar. 

この戦争の結果は？ Rezultati i kësaj lufte? 世界中が注目した。 E gjithë bota ka qenë e fokusuar. 結果は中国の

圧倒的勝利に終わったのだ。 Rezultati është i përfundoi në fitoren e madhe të Kinës. パキスタンは降服した。

Pakistan ishte dorëzimi. それでも、戦争が終わると中国はパキスタンを占領せずに国連へ復帰したけれど。 Ende,
por kur lufta ka mbaruar Kinë u rikthye në Kombet e Bashkuara, pa profesion Pakistan.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Por, qytetet Pakistan ata që shërbejnë Santander. 中国もかなりの打撃
を受けている。 Kina ka marrë edhe një goditje të rëndësishme. 核の雲はあちこちで上がった。 Cloud i
bërthamave u rritën këtu dhe atje. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Por kjo gjë është
bërë një problem global, presidenti amerikan, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "I shpikur bombën në bërthamë të resë-lirë". 
と発表した。 Kjo u njoftua. 
そして、太平洋上で核を爆発、そのすぐ後にその爆弾を爆発させ、言葉通り、核の雲を消したのだ。 Më pas,
shpërthimi i armëve bërthamore në Oqeanin Paqësor, që shpërthyer bombën menjëherë pas, fjalë për fjalë,



shpërthimi i armëve bërthamore në Oqeanin Paqësor, që shpërthyer bombën menjëherë pas, fjalë për fjalë,
ajo ishte jashtë qendër të re. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Kjo armë e re është blerë në të gjithë botën. そして、ついに世界的な核戦争
が始まったのだ。 Pastaj, në fund të luftës bërthamore globale ka filluar. 全面的核戦争になって恐れられてい
たのは核の雲だった。 Kishte pasur frikë për të bërë një luftë të plotë bërthamore ishte një re e
bërthamës. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Megjithatë, kjo, për shkak të mundësisë më. 
だが、核の雲を無くす爆弾は輸出されたものは効果のないものばかりだったのだ。 Por, bombë për të eliminuar
thelbin e re që kishte vetëm gjëra të paefektshme të cilat janë eksportuar. それで、世界の大都市のほとんど
は壊滅した。 Pra, shumica e qyteteve të mëdha të botës janë shkatërruar. ホワイトハウスでは大統領が得意気に
話している、 Në Shtëpinë e Bardhë Presidenti flet me krenari, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Ju jeni ajo që, strategjia ime i drejtë?" 
「上々ですよ。」 "Është shumë e mirë." 
と副大統領が言った。 Dhe Vice President tha. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Tani, kjo është Japonia dhe qëndrimi zvicerane është pas." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 President, flasin duke shikuar video rreth botës. 
「それも時間の問題ですよ。スイスは、ともかく、日本なんてどうにでもなるんですから。」 "Kjo është gjithashtu
një çështje kohe. Zvicra është, në çdo rast, Nante sepse kam bërë në çdo kohë, nëse Japoni." 
と国防長官が発言した。 Sekretari i Mbrojtjes ka deklaruar se. 
「それより、」 "It nga" 
と副大統領は発言する。 Dhe nënkryetar për të folur. 
「日本のやつらも、大統領が、まさか宇宙人だなんて思ってもないでしょうねえ。」 "Japonia e 'em edhe, Une
ndoshta nuk është edhe kurrë nuk menduan presidentin huaj Nante së." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "Oh, për shkak se ka vetëm eksportet në kokat e tyre." 
と大統領は答えて、笑った。 Presidenti u përgjigj, qeshi. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Por, ju djema Ajo ishte e mençur që më ka pranuar." 
「そうですとも。われわれは、もう日本には勝てないと思っていたのですから。」 "Edhe ne jemi. Ne jemi, sepse
unë mendova se nuk mund të fitojë të tjera në Japoni." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 Zhgënjyer, zëvendës-president tha. 
「まあ、日本が、いくらがんばろうと我々の星の文明には、とても及ばんよ。現に・・・。」  "E pra, Japonia është,
në yll tonë të qytetërimit duke u përpjekur shumë e vështirë është, shumë Oyoban'yo. Në të vërtetë ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Dhe, Presidenti folur qeshi grinning. 
「あの中国の軍事ロボットも、ここホワイトハウスで操作していたのだし、核の雲を消す爆弾も我々の星のものさ。」
"Kjo robots ushtarake kineze, që unë kam qenë duke punuar këtu në Shtëpinë e Bardhë, ata bombë për të
fikur bërthamën e retë e yllit tonë." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "President, unë bota është ende ajo që ne në Shtetet e
Bashkuara." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Duke folur dhe është rritur drejtorin e CIA-s. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Unë jam kështu. Duke u përpjekur për të dolli." 
と述べると大統領はグラスを取った。 Për të përshkruar presidentin mori xhami. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "Në ditën e të nisur një luftë bërthamore në Japoni." 
「乾杯！」 "Cheers!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  Shtetet e Bashkuara Samiti Çdo njeri është një kombinim i
qelqit. 
無口な日本の首脳 Samiti fjalëpakë Japan 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Kryeministri në atë kohë ishte ai i cili ishte i njohur për një
shumë të heshtur. 長い文章は喋れないらしい。 Fjalia e gjatë nuk duket flasin. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Kryeministri, është shumë. Por bërthama e vërtetë ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Ishte në Zyrën e Kryeministrit, për mua, ministri i
mbrojtjes erdha për të thirrur. 
「すぐ避難を！」 "Menjëherë evakuojnë!"

その後の電話の声を聞く前に、わたしは地下の核シェルターへ逃げた。 Para se të dëgjojnë zërin e telefonit të
mëvonshme, unë ika në strehëz bërthamor në bodrum. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Pas të
mjaftueshme, udhëheqësit e Japonisë janë mbledhur të gjithë në strehimore bërthamore. 
「首相、どうします？」 "Kryeministri, do të bëni?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Udhëheqësit e Japonisë Gjithkush ka dëgjuar unanim. 
「そうだな。われわれだけが生き延びればいいではないか。とても勝ち目はないよ。」 "Po. Ne vetëm nuk e bëjmë I
Ikinobire. Është shumë fitore nuk është." 
と、わたしは答えた。 Pasi, unë u përgjigj. 
「そんな・・・。」 "Kjo ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Liderët Çdo njeri është, një vajtim kështu, unë
kisha dëgjuar në mungon-mendje. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Kjo është për shkak
se, pasi që unë jam amerikan i bërë robot ....
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