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акыр заман 

核爆弾 атомдук бомба 

二〇三Ｘ年。 Эки ж�з �ч X жыл. この日も地球の空は青かった。 Бош жер бул к�н� к�к

болгон. が・・・・・。 Жок ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 «Бул абдан �км�т башчысы болуп

саналат. Америкалык �з�кт�к бомба учуп келди!» 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 «Ал тургай, эмне, мен ага тоскоол болду

деген ойлор келет». 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 «Ооба, бирок, менимче, Тынч

океандын жарылып алды ....» 
これは大変な騒ぎとなった。 Бул абдан ызы-чуу болуп калды. 
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 бул бюджеттик

жылга бир роботту менен аскер буйругун сокку болгон. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 окуя болгон укугу к�н�н�

америкалык расмий т�рд� кечирим, албетте, болгон. だが次の日、中国と

パキスタンが核兵器を飛ばし合った。 Ал эми эртеси к�н�, Кытай, Пакистан, бири-

бирине атомдук курал аттатып бар. 

先制したのは中国だったのだ。 Ал Кытайдын алдын ала эле. 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、 д�йн� ж�з� боюнча бул айып �ч�н барып, ал эми

кытай аскер башчылары, 
「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。」 «Мен

болсо, Америка Кошмо Штаттарына, аны айт. Аскер башчылары

таланттуу америкалык робот калды деп даттанышууда.» 
と声明した。 Аны менен бир болуп калгандай шекилденет. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 К�п, ал робот д�йн� ж�з� боюнча

жигерд�� эмес болуп келе жатат. 
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。 Америка Кошмо Штаттары, ошондой эле, ал, адатта, биздин

Японияда ресторандар сыяктуу робот, ал, ошондой эле

кесиптик бейсбол оюнчусу бир адам робот ушул жылдан тартып

пайда болот. 

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。 Натыйжада робот All-Star



таймаштарда да болгон ... болуп саналат. 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。 Да, Коргоо министрлиги АКШнын Мамлекеттик

департаментинин робот ушул Оита экенин айткан элек. 

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。 Албетте,

алдыдагы согуш ал Бириккен Улуттар Уюмунун маселе болуп

калды, баары робот да БУУнун кызматкерлери. 

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 бир айлык

кереги жок болот, жана башка роботтун берб�� калыбына

келтир�� �ч�н жол берилет. 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。 �н�кт�р�� Америка Кошмо Штаттарында болуп калды,

бирок, акыркы жылдары роботтун Япониянын �н�кт�р�� машина,

ошондой эле да сонун болот. 

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。 Балким, сен да бир компанияда робот аткаруу, Pachinkoya

кызматкерлери, ага б�т робот, Sara алтын да ушундай роботтун

чогултуу. 

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。 Албетте, жумушсуздук

к�б�йд�, ал эми элдин к�б� эс алууга келди. それは喜ばしい事だったの

だが・・・。 Ал, деп ыраазы болду, бирок .... жатат 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  Ооба, бул маселени Бириккен

Улуттар айт. 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。 Акыр-аягы,

Бириккен Улуттар Уюму, ал Кытайдын аскердик роботтун

к�йг�з�� жана �ч�р�� болууга тийиш эле. 

しかし。 Бирок. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Бул роботтун жандырат

ал же�ил болушу м�мк�н эмес болуп саналат. 

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。 Мындан тышкары, робот

лидери башка робот кайтарышчу бир катар бар. 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。 Бул роботтор олуттуу мамлекеттик

бюджетти �йл�п болот бузуу �ч�н. 

中国には、それは出来なかった。 Кытайда, ал болушу м�мк�н эмес. 中国は国連を脱退した

。 Кытай Бириккен Улуттар кетти. 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 республикалык бюджетке карата

аскерлерин берген эмес. 

この戦争の結果は？ Бул согуштун натыйжасы кандай болгон? 世界中が注目した。

д�йн� ж�з� боюнча топтолгон. 結果は中国の圧倒的勝利に終わったのだ。

Натыйжада мен Кытай басымдуу менен аяктап жатат. パキスタンは降服

した。 Пакистан багынып бер�� болгон. 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。 Анткен менен, ал эми согуш Кытайдын

турганда т�р�н Пакистан жок Бириккен Улуттар кабыл алынган

.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Бирок, Пакистан шаарлары ошол
Сантандер кызмат. 中国もかなりの打撃を受けている。 Кытай ошондой эле
олуттуу сокку алды. 核の雲はあちこちで上がった。 ядросунун булут бул
жерде жана ошол эле. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Бирок, бул
нерсе бир глобалдуу маселе болуп калды, америкалык
президент, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 «Мен булут эркин ядросу бомбаны ойлоп
тапкан». 
と発表した。 Ал билдирди. 
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。 Андан
кийин, к�п �тп�й бомба жардырышкан Тынч океандагы ядролук
жарылуу, с�зм�-с�з, ал булут �з�г� болгон. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Бул жа�ы курал д�йн� ж�з� боюнча сатып
алган. そして、ついに世界的な核戦争が始まったのだ。 Демек, ал акыры д�йн�л�к
ядролук согуш башталды. 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。 толук
ядролук согуш ядросунун булут болгон �ч�н коркуп кеткен
эле. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Бирок, бул, м�мк�н, анткени
мындан ары. 
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。 Бирок, бомба ал
экспорттолгон эле натыйжасыз нерселер бар булут �з�г�н
жоюу �ч�н. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Ошондуктан, д�йн�н�н ири
шаарларынын к�пч�л�г� жок кылынды. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している
、 Ак �йд� президент сыймыктануу менен айтып жатат, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 «Сен эмне болосуз Менин адил стратегия?»
「上々ですよ。」 «Бул абдан жакшы.» 
と副大統領が言った。 Жана орун басары билдирди. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 «Эми, мына, Япония жана Swiss орду болуп
эсептелет.» 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Президент, д�йн� ж�з� боюнча Video к�р�п
жатканда с�йл�йм. 
「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。」 «Ал ошондой
эле убактылуу маселе. Switzerland болуп, кандай болсо да, Nante
анткени мен каалаган Япония болсо болду.» 
と国防長官が発言した。 АКШнын Коргоо катчысы деп билдирди. 
「それより、」 «, Ал» 
と副大統領は発言する。 Жана президент с�йл�п. 
「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。」 «Да» деген Япония
эм, Une, кыязы, Nante келгиндерге президенти ойлогон эч качан
м�мк�н эмес. « 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 «О, себеби бар эле, алардын
башчыларына экспорттойт.» 
と大統領は答えて、笑った。 президенти, мындай деп жооп берди: к�лд�. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 «Бирок, жигиттер, ал мени кабыл
алган акылдуу эле.» 
「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。」 «Мен Жапонияга
башка же��� м�мк�н эмес, анткени, биз да. Биз да болуп
саналат.» 
悔しそうに、副大統領は述べた。 Б�к�р�й�п, орун басары 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・・・。」  «Мейли,
Япония абдан Oyoban'yo, биздин маданият, к�п к�ч-аракет жылдыз
болуп эсептелет. Чынында эле ....» 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Жана президент с�йл�ш�п Мыйыгынан к�л�п
. 



. 
「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。」
«Биздин жылдыз булуттар ядросун �ч�р�� �ч�н Кытайдын
аскердик роботтор, мен бул жерде Ак �йд�н иштеп жатабыз, ал
бомба экенин». 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 «Президент, мен д�йн� дагы эле
Кошмо Штаттарда биз эмне болуп саналат.» 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 С�йл�п, АКШнын Борбордук чалгын
башкармалыгынын директору чыкты. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 «Мен да жатам. Куйкаланып аракет кылып
жатабыз.» 
と述べると大統領はグラスを取った。 президент с�р�тт�� �ч�н айнек алды. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 «К�н� Японияда бир ядролук согуш жана
ишке киргиз��.» 
「乾杯！」 «Cheers!» 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  Америка Кошмо Штаттары саммити Ар
айнек жыйындысы болуп саналат. 
無口な日本の首脳 Токтоо Japan саммити 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 учурда �км�т башчы абдан т�нт
белгил�� болгон эле. 長い文章は喋れないらしい。 Узун с�йл�м с�йл�г�н жок
к�р�н�т. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 «�км�т башчы, абдан маанил��. Азыр
чыныгы ядро ....» 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 �км�т Аппаратынын эле, мага,
коргоо министри чакырганы келдим. 
「すぐ避難を！」 «Ошол замат бошотуу!»

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。 Сиз кийинки аппараттын
�н�н уга электе эле, Мен сени жер т�л�с�нд� жайгашкан
атомдук баш калкалоочу жайга качып кетти. 十分後、日本の首脳は皆、核シェ
ルターに集まった。 жетишт�� кийин, Жапониянын лидерлери бардык
�з�кт�к баш калкалоочу жайга чогулуп жатышат. 
「首相、どうします？」 «�км�т башчы, сага эмне?» 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Japan баарына башчылары бир добуштан
укту. 
「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。」 «Ооба. Биз бир
гана мен Ikinobire эмне жок. Бул утуп эмес, абдан маанил��.» 
と、わたしは答えた。 Бир жолу, деп жооп бердим мен. 
「そんな・・・。」 «Бул ....» 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Лидер ар бир кошок,
ошондуктан, мен жок маанайдагы укту. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだ
から・・・。 Мен америкалык жасалган робот эмесмин, бул болуп
саналат, себеби, ....
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