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светопреставление 

核爆弾 ядерна бомба 

二〇三Ｘ年。 Дв�ст� три роки. X この日も地球の空は青かった。 Порожня земля в цей

день було син�м. が・・・・・。 Там ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Це дуже прем'�р. Американська

атомна бомба прилет�ла!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Нав�ть те , що! Мен� ц�каво було

попереджено �м." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Так, але мен� вдалося п�д�рвати

в Тихому океан� ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Це стало дуже метушня. 
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。 Америка , яку я повинен

був вдарити командування арм��ю за допомогою робота з

цього ф�нансового року. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 Американський за право

�нциденту, був, звичайно , оф�ц�йно вибачення. だが次の日、中国とパキスタ

ンが核兵器を飛ばし合った。 Але на наступний день, Китай � Пакистан

мають один одного пропустити ядерну зброю. 

先制したのは中国だったのだ。 Це був попереджувальний Китаю було. 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、 Це засудження з усього св�ту п�шли

на, але китайськ� в�йськов� кер�вники, 
「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。」 "Я
кажу йому в Сполучен� Штати , якщо �. Поскаржитись , що

в�йськов� командири залишен� на талановитого

американського робота." 
と声明した。 Це було твердження с. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Довго це було в так , що робот

активний у всьому св�т�. 
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。 Сполучен� Штати Америки, а це , як правило , робот, таких як

ресторани в наш�й Япон��, це також � профес�йним гравцем в
бейсбол одна людина , робот вийшов з цього року. 



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。 В результат� ... робот повинен
був змагалися в 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。 Нав�ть

М�н�стерство оборони США було сказано , що робот присутн�й

О�та. 

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。 Звичайно ,
попереду в�йни це стало проблемою Орган�зац�� Об'�днаних

Нац�й, кожен робот також сп�вроб�тники ООН. 

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。 Робот не

потр�бен н�який зарплати, а також в�дмова в�д �ншого робота

передбача�ться в�дремонтувати. 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。 Хоча розвиток було в Сполучених Штатах, в

останн� роки також в автомоб�л�, а також розвиток Япон��

робота чудово. 

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。 Може бути , ви � виконавчий робот в певн�й компан��,

Pachinkoya сп�вроб�тники, до нього все робота, колекц�я Sara

золота теж так робот. 

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。 Звичайно, безроб�ття

зб�льшилося, але б�льш�сть людей прийшли , щоб насолодитися

в�льний час. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 Це був задоволений тим , що,

але .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Ах да, в�н повинен поговорити з

Орган�зац��ю Об'�днаних Нац�й завдання. 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。 В к�нц� к�нц�в в Орган�зац�� Об'�днаних

Нац�й, в�н повинен був бути виключений вимикачем

в�йськового робота Китаю. 

しかし。 Тим НЕ менше. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Перемикання

цього робота в�н не може бути наст�льки ж легко. 

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。 Кр�м того, л�дер робота ма�

ряд �нших робот�в огорожею. 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。 Для того, щоб роз�рвати ц� роботи будуть дути значний



державний бюджет. 

中国には、それは出来なかった。 У Кита�, це не могло бути. 中国は国連を脱退した。 Китай

покинув Орган�зац�ю Об'�днаних Нац�й. 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。 Пакистан робот не ставив арм�� по в�дношенню

до нац�онального бюджету. 

この戦争の結果は？ Результатом ц��� в�йни? 世界中が注目した。 У всьому св�т�

було зосереджено. 結果は中国の圧倒的勝利に終わったのだ。 В результат� я

зак�нчив в переконливу перемогу Китаю. パキスタンは降服した。

Пакистан був здатися. 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。 Тим НЕ менше, але коли в�йна зак�нчилася Кита� був

в�дновлений в Орган�зац�� Об'�днаних Нац�й без окупац��

Пакистану.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Але, Пакистан м�ста тих , хто служить в
Сантандер. 中国もかなりの打撃を受けている。 Китай також отримав серйозний
удар. 核の雲はあちこちで上がった。 Хмара ядер були тут � там. この事は世界的問題とな
ったが、アメリカの大統領は、 Але ця р�ч стала глобальною проблемою,
американський президент, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Я винайшов бомбу в ядро хмари в�льних». 
と発表した。 Було оголошено. 
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。 Пот�м,
вибух ядерного в Тихому океан�, який п�д�рвав бомбу
незабаром п�сля того, як , в буквальному сенс�, це було в�д ядра
хмари. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Це нова зброя було куплено в усьому св�т�.
そして、ついに世界的な核戦争が始まったのだ。 Пот�м в�н , нарешт� , глобально�
ядерно� в�йни почалася. 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。 Якщо б
не боявся , щоб стати повноправним ядерно� в�йни була хмара
ядра. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Тим НЕ менше, це, через
можлив�сть б�льше нема�. 
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。 Але, бомба , щоб
усунути ядро хмари в�н т�льки неефективн� реч� , як� були
експортован�. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Таким чином,
б�льш�сть великих м�ст св�ту були знищен�. ホワイトハウスでは大統領が得意
気に話している、 У Б�лому дом� президент говорить з горд�стю, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Ти що, моя стратег�я в вертикальному
положенн�?" 
「上々ですよ。」 "Це найкраще." 
と副大統領が言った。 � сказав в�це - президент. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 " Так ось, це Япон�я � Швейцарського
положення п�сля того, як ." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Президент, кажуть у час перегляду
в�део в усьому св�т�. 
「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。」 "Це також
питання часу. Швейцар�я, в будь-якому випадку, Nante бо я зроби
в в будь-який час , якщо Япон�я." 
と国防長官が発言した。 М�н�стр оборони заявив , що. 
「それより、」 "Це з" 
と副大統領は発言する。 � в�це - президент говорити. 
「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。」 "Япон�я з 'Em
нав�ть, Une , ймов�рно, не нав�ть н�коли не думав , що чужор�дн�
президента Nante в." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "О, тому що експорту� т�льки �хн�
голови." 
と大統領は答えて、笑った。 Президент в�дпов�в, засм�явся. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Але, ви , хлопц� , це було мудро ,
що прийняли мене." 
「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。」 "Нав�ть ми. Ми, тому



「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。」 "Нав�ть ми. Ми, тому
що я думав , що я не можу виграти другий у Япон��." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 сказав засмученим, в�це-президент. 
「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・・・。」  "Ну, Япон�я, в
наш�й з�рц� цив�л�зац�� , що намага�ться набагато важче,
дуже Oyoban'yo. Насправд� ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 � президент Talking см�явся посм�хаючись. 
「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。」
"Той факт , що китайськ� в�йськов� роботи, щоб я працював тут
в Б�лий д�м, т� бомби , щоб вимкнути ядро хмари нашо� з�рки." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Президент, св�т по - , як � ран�ше
то , що ми в Сполучених Штатах." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Говорячи � п�днявся директор ЦРУ. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Я точно так само. Намагаючись тост." 
と述べると大統領はグラスを取った。 Для того, щоб описати президента взяв
стакан. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "У той день , щоб почати ядерну в�йну
Япон��." 
「乾杯！」 "Ура!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  США на вищому р�вн� Все це по�днання
скла. 
無口な日本の首脳 Reticent сам�т Япон�я 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Прем'�р - м�н�стр в той час був той , хто
був в�домий дуже мовчазний. 長い文章は喋れないらしい。 Довга фраза , схож
е , не говорять. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Прем'�р - м�н�стр, дуже. Тепер
реальне ядро ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Був в канцеляр�� прем'�р -
м�н�стра, для мене, м�н�стр оборони прийшов зателефонувати.
「すぐ避難を！」 «Негайно евакуювати!"

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。 Перед тим, як почути
голос подальшого телефону, я втекла в бомбосховищ� в
п�двал�. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 П�сля того, як досить,
л�дери Япон�� все з�бралися в ядерному притулок. 
「首相、どうします？」 "Прем'�р - м�н�стр, ви робите?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Л�дери Япон�� Кожен чув одностайн�. 
「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。」 "Так. Ми т�льки
не робимо I Ikinobire. Це дуже перемога не так ." 
と、わたしは答えた。 Одного разу, я в�дпов�в. 
「そんな・・・。」 "Це ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Л�дери Кожен, стогони так, я
чув в розс�яний. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 Це
в�дбува�ться тому , що, так як я зробив американський робот
....
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