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Doomsday 

核爆弾 бомбаи атом� 

二〇三Ｘ年。 Ду саду се соли X. この日も地球の空は青かった。 замин хол� ба ин р�з

кабуд буд. が・・・・・。 Нест ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Ин хеле сарвазир аст. Бомби

атом� Амрико омад, парвоз!» 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 «�атто кадом! Ман �айрон ба он пешгир�

шудааст». 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 «Бале, аммо ман тавонистам

таркиданаш дар у�ёнуси Ором ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Ин табдил ёфтааст балвогар� хеле. 
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。 Амрико ман буд, зад

фармони артиш бо истифода аз робот аз ин соли �исобот�. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 Амрико дар як рости �одиса,

расман узр буд, албатта. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  Аммо

р�зи дигар, Чин ва Покистон доранд, дигар гузаред асли�аи

�аста�. 

先制したのは中国だったのだ。 Ин буд, Чин пеш аз зарба�ои буд. 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、 Ин ма�кумият аз саросари �а�он барои

рафт, вале ра�барони низомии Чин, 
「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。」 «Ман

�ро ба Иёлоти Мутта�ида, агар он �о аст, мег�ям. Шикоят

мекунанд, ки фармонде�они низом� ба робот со�ибистеъдод

Амрико тарк кард». 
と声明した。 Ин из�орот бо буд. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Long он дар тавре ки робот дар

тамоми �а�он фаъол аст шудааст. 
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。 Дар Иёлоти Мутта�идаи Амрико, инчунин Ин одатан робот,

ба монанди тарабхона�о дар �опон мо, он аст, низ як бозигари

бейсбол касб� яке робот шахс аз ин сол ба миён омад. 

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。 Дар нати�а аст ... робот



буд, ки дар All-Star ра�обат. 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。

�атто Департаменти Иёлоти Мутта�идаи Амрико мудофиаи

гуфта шудааст, ки робот мазкур Oita аст. 

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。 Албатта, пеш аз

�анг, ки ин мушкилот Созмони Милали Мутта�ид, �ама робот низ

кормандони СММ шуд. 

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 ягон музди

лозим нест, ва нокомии робот дигар гумон аст, ба таъмир. 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。 �арчанд рушди

кардааст, дар Иёлоти Мутта�идаи Амрико, ки дар сол�ои охир

низ дар мошин инчунин рушди �опон дар робот назаррас аст. 

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。 Шояд шумо ва �окимияти и�роия ба робот, дар як ширкати

муайян, Pachinkoya кормандон, ба он �ама робот, �амъоварии Сара

тилло низ то 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。 Албатта, бекор� зиёд

дорад, вале бештари мардум бархурдор ва�ти фаро�ат омад. それ

は喜ばしい事だったのだが・・・。 Он, ки роз� шуд, шуд, аммо .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  О� yeah, он бояд дар СММ аз мушкилот

сухан. 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。 О�ибат дар

Созмони Милали Мутта�ид, ба он гумон буд, ки ба хом�ш Калиди

намудани робот низомии Чин бошад. 

しかし。 Аммо. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Гузариш аз ин робот на

он аст, чунон осон. 

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。 Гузашта аз ин, ро�бари

робот дорад, як �атор дигар посбон� робот. 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。 Барои шикастани ин робот�о хо�ад

таркондани бу�ети давлат� назаррас. 

中国には、それは出来なかった。 Дар Чин, на он метавонад бошад. 中国は国連を脱退した。

Чин Созмони Милали Мутта�ид тарк кардааст. 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。 Робот Покистон кард артиш нисбат ба



бу�ети давлат� таваккал накунем. 

この戦争の結果は？ Дар нати�аи ин �анг? 世界中が注目した。 Дар саросари �а�он

равона шудааст. 結果は中国の圧倒的勝利に終わったのだ。 Дар нати�а ман дар

пир�зии �отеъе аз Чин ан�ом ёфт. パキスタンは降服した。 Покистон

таслим шуд. 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。 Ба �ар

�ол, чун дар �анги беш аз Чин аст, ки ба Созмони Милали

Мутта�ид, бе шу�л Покистон барыарор карда шудааст.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Аммо, ша�р�ои Покистон касоне, хизмат
Сантандер. 中国もかなりの打撃を受けている。 Чин �амчунин як зарбаи �идд�
ба �узур пазируфт. 核の雲はあちこちで上がった。 Абри nuclei, то дар ин �о ва
он �о буданд. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Аммо ин чиз табдил
ёфтааст мушкилоти �а�он�, президенти Амрико, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 «Ман бомбаи ба ядрои ройгон абр ихтироъ»
. 
と発表した。 Ин эълон карда шуд. 
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。 Сипас,
таркиши �аста� дар у�ёнуси Ором, ки чанде пас аз он мунфа�ир
бикунем, айнан, онро асл� аз даруни абр баромад буд. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Ин сило�и нав дар тамоми �а�он харидор�
карда шуд. そして、ついに世界的な核戦争が始まったのだ。 Сипас, он о�ибат �анги
�аста� шур�ъ кардааст. 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。
тарсиданд, ки табдил �анги пурра �аста� абри ядрои буд, буд.
しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Вале, ин, ба хотири он ки имконияти
дигар нест. 
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。 Аммо, бомба ба
бартараф намудани асосии абр � тан�о чиз�ои бесамар, ки дар
содир шуда буд. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Пас, бештари ша�р�ои
бузурги �а�он нобуд карда шуданд. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、
Дар Кохи Сафед, президент аст, с��бат бо ифтихор, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 «Шумо ч� �астед, стратегияи басавобтар
ман?» 
「上々ですよ。」 "Ин як чизи хеле бе�тар.» 
と副大統領が言った。 Ва Ноиби президенти гуфт. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 «Акнун, ки Япония ва мав�еи Швейтсария
аст, баъд аз он." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Президент, сухан дар �оле, тамошои
видео дар саросари �а�он. 
「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。」 «Ин аз он аст,
низ як масъалаи ва�т. Швейтсария аст, ки дар �ар сурат, Nante
зеро ки Ман �ар ва�т, агар �опон шуд." 
と国防長官が発言した。 Вазири мудофиа из�ор намуд, ки. 
「それより、」 «Аз �ониби" 
と副大統領は発言する。 Ва муовини раиси сухан г�ям. 
「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。」 "�опон 'EM �атто, Une
э�тимол аст, �атто �е� го� раиси бегона Nante фикр нест». 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 «Эй кош, чунки он �о тан�о ба
ро�барони худ содирот вобаста мебошад.» 
と大統領は答えて、笑った。 Президент �авоб дод, хандид. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 «Лекин, шумо хирад буд, ки маро
�абул кард.» 
「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。」 «�атто мо Мо., Зеро
ки Ман фикр Ман наметавонам дигар дар �опон �олиб.» 
悔しそうに、副大統領は述べた。 Дар chagrined, ноиби президенти гуфт. 
「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・・・。」  "Хуб, �опон
аст, дар ситораи мо тамаддуни к�шиш хеле душвор аст, хеле
Oyoban'yo. Дар асл ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 Ва, Президенти гап хандид 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。」
«Ин робот�о низомии Чин, ба ман кор кардаанд, дар ин �о Кохи
Сафед, касоне, таркиш хом�ш ядрои абр�ои ситораи мо." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Президент, ман �а�он аст, то �ол
мо дар Иёлоти Мутта�идаи Амрико." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Тавре ва э�ьё шуд CIA Директори. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Ман ончунон. К�шиши ба вудкои». 



「そうだとも。乾杯しよう。」 "Ман ончунон. К�шиши ба вудкои». 
と述べると大統領はグラスを取った。 Барои тасвир президент гирифт шиша. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 «Дар р�зи о�ози �анги �аста� �опон". 
「乾杯！」 «Барои Саломати!» 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  Иёлоти Мутта�ида нишасти �ар як
комбинатсияи шиша аст. 
無口な日本の首脳 сарони �опон Reticent 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 Сарвазири дар ва�ти он кас, ки барои
хеле taciturn маълум гашт. 長い文章は喋れないらしい。 �укми Long назар мерасад
сухан намег�янд. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Сарвазир, аст, хеле. Акнун ядрои
во�е� ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 дар дафтари нахуствазири Русия
буд, ки ба ман вазири мудофиа омад меноманд. 
「すぐ避難を！」 «Дар�ол тахлия!»

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。 Пеш аз он ки шумо г�ш
овози телефон минбаъда, ман аз дур ба пано�го� �аста� дар
та�хона. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 Баъд аз коф�, ра�барони
�опон �ама дар пано�го� �аста� �амъ омаданд. 
「首相、どうします？」 "Сарвазири, оё шумо бикунам?» 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Ра�барони �опон �ар якдилона шунид. 
「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。」 «Yeah. Мо тан�о ба
ман Ikinobire нест. Он хеле аст, бурди аст, нест." 
と、わたしは答えた。 Боре, �авоб додам ман. 
「そんな・・・。」 «Он ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Ро�барони �ар як нола, пас ман
дар �оиб хирадманд шунида буданд. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだ
から・・・。 Ин аст, зеро, нагузаштааст, ки ман робот Амрико дод
дорам ....
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