ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਵਲ
ਸੂਤਰਪਾਤ
核爆弾 ਪਮਾਣੂ ਬੰਬ
二〇三Ｘ年。 ਦੋ ਸੌ ਿਤੰਨ X ਨੂੰ ਸਾਲ. この日も地球の空は青かった。 ਖਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿਦਨ ਨੀਲਾ ਸੀ. が・・・・・。 ਉੱਥੇ
......
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ. ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਉਡਾਣ
ਆਇਆ ਸੀ!"
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "ਵੀ ਕੀ ਹੈ! ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈਰਾਨ."
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟੇਲੀਆ ਮਹਾਸਾਗਰ ਿਵਚ ਬੰਬ ਨੂੰ ਪਰਬੰਿਧਤ ...."
これは大変な騒ぎとなった。 ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਚਲ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ.
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。 ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਵਰਤ
ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਿਹੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ, ਅਿਧਕਾਰਕ ਤੌਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸੀ.
だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。 ਪਰ ਅਗਲੇ ਿਦਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਮਾਣੂ ਹਿਥਆਰ ਨੂੰ
ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੈ.
先制したのは中国だったのだ。 ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਪੀ-emptive ਸੀ. 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、
ਸੰਸ ਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਆਗੂ,
「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。」 "ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾ ਹੈ. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਿਕ ਫੌਜੀ ਪਿਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ."
と声明した。 ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਬਆਨ ਸੀ.
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 ਲੰਮ ੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਰੋਬੋਟ ਸਾਰੇ ਸੰਸ ਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ.
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。 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਰੈਸ ਟੋਰਟ ਸਾਡੇ ਜਪਾਨ ਿਵੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੋਬੋਟ, ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ੇਵਰ ਬੇਸ ਬਾਲ ਿਖਡਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਰੋਬੋਟ ਇਸ ਸਾਲ ਉਭਰੀ ਹੈ.
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。 ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਬੋਟ ਸਾਰੇ- ਸਟਾਰ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸੀ ਹੈ
.... 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。 ਵੀ ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਿਵਭਾਗ ਨੇ ਿਕਹਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਬੋਟ
ਮੌਜੂਦ ਓਈਤਾ ਹੈ.
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。 ਬੇਸ਼ ੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਬੋਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟਾਫ ਬਣ ਿਗਆ.
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。 ਰੋਬੋਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 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。 ਪਰ ਿਵਕਾਸ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਜਪਾਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ.
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。 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, Pachinkoya ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ
ਰੋਬੋਟ, ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰ.
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。 ਬੇਸ਼ ੱਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਮਨੋ ਰੰਜਨ
ਵਾਰ ਦਾ ਆਨੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ....
そうそう、国連の問題を話さなければならない。 ਓ yeah, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 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。 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ
ਫੌਜੀ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਸਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ.
しかし。 ਪਰ. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਸਿਵਚ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ.
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。 ਇਲਾਵਾ, ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਰ ਰੋਬੋਟ ਪਿਹਰੇਦ ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰ ਬਰ
ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ. 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。 ਤੋੜ ਨ ਲਈ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਬਜਟ ਦਾ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
中国には、それは出来なかった。 ਚੀਨ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 中国は国連を脱退した。 ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ. 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。 ਪਾਿਕਸਤਾਨ 'ਰੋਬੋਟ ਕੌਮ ੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਬੰਧ
ਿਵੱਚ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪਾ ਨਾ ਕੀਤਾ.
この戦争の結果は？ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ? 世界中が注目した。 ਸੰਸ ਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. 結果は中国の圧倒的勝利
に終わったのだ。 ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਿਜੱਤ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਹੈ. パキスタンは降服した。 ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨੂੰ
ਸਮਰਪਣ ਸੀ. 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。 ਿਫਰ ਵੀ, ਪਰ ਜਦ ਜੰਗ ਚੀਨ
'ਤੇ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨੂੰ ਿਬਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.
だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 ਪਰ, ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਟੈਨਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ. 中国もかなりの打撃を受けて
いる。 ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 核の雲はあちこちで上がった。 nuclei ਦਾ ਬੱਦ ਲ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਥੇ

いる。 ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 核の雲はあちこちで上がった。 nuclei ਦਾ ਬੱਦ ਲ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਥੇ
ਅੱਪ ਸਨ. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,
ਅਮਰੀਕੀ ਪਧਾਨ,
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "ਮੈਨੂੰ ਬੱਦ ਲ-ਮੁਕਤ ਦੀ ਿਨਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਕਾਢ."
と発表した。 ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ.
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。 ਿਫਰ, ਆਸਟੇਲੀਆ
ਮਹਾਸਾਗਰ ਿਵਚ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਧਮਾਕਾ, ਜੋ ਿਕ ਥੋੜ ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਸ਼ਾਬਿਦਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਦ ਲ ਦੇ ਕੋਰ ਬੰਦ ਸੀ.
この新兵器は世界中が買い求めた。 ਇਸ ਨਵ ਹਿਥਆਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸ ਾਰ ਉਪਰ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਸੀ. そして、ついに世界的な核戦争
が始まったのだ。 ਿਫਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ. 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。 ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਮਾਣੂ ਜੰਗ ਿਨਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਦ ਲ ਸੀ ਡਰ ਿਗਆ ਸੀ. しかし、これで、その恐れはなくなっ
たのだから。 ਪਰ, ਇਸ, ਸੰਭ ਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ .
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。 ਪਰ, ਬੰਬ ਬੱਦ ਲ ਦੇ ਕੋਰ ਉਹ ਹੁਣ ੇ ਹੀ
ਬੇਅਸਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 ਇਸ
ਲਈ, ਸੰਸ ਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ,
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ? "
「上々ですよ。」 "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ."
と副大統領が言った。 ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ.
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜਪਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਵੱਸ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ."
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸ ਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ.
「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。」 "ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ. ਿਸ ਜ਼ੇਰਲੈ ਡ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਿਵੱਚ, ਹੈ, Nante ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਲ਼ੇ, ਜੇ ਜਪਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ."
と国防長官が発言した。 ਰੱਿਖਆ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਿਕ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ.
「それより、」 "ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ,"
と副大統領は発言する。 ਤੇ ਮੀਤ ਪਧਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ.
「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。」 " 'ਦੇ ਜਪਾਨ em ਵੀ, une ਸੰਭ ਵ ਹੈ ਿਕ
ਨਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੋਿਚਆ Nante ਦੇ ਪਰਦੇਸ ੀ ਦੇ ਪਧਾਨ ਕਦੇ."
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "ਓ, ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉੱਥੇ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਿਨਰਯਾਤ."
と大統領は答えて、笑った。 ਦੇ ਪਧਾਨ, ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੱਸ ੇ.
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ guys ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਆਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ."
「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。」 "ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਹਨ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੂੰ
ਸੋਿਚਆ ਮੈਨੂੰ ਜਪਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਿਜੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ."
悔しそうに、副大統領は述べた。 chagrined, ਉਪ-ਪਧਾਨ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ.
「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・・・。」 "ਠੀਕ ਹੈ, ਜਪਾਨ ਸਿਭਅਤਾ,
ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਬਹੁਤ Oyoban'yo ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰਾ ਿਵੱਚ, ਹੈ. ਅਸਲ ਿਵਚ ...."
と、話して大統領はニヤリと笑った。 ਅਤੇ, ਦੇ ਪਧਾਨ ਮੁਸ ਕਰਾਉਣ ਹੱਸ ੇ ਗੱਲ ਕਰ.
「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。」
"ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਰੋਬੋਟ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਬੰਬ ਬੰਦ ਸਾਡੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਉਤੇਿਜਤ ਦੇ ਿਨਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਹੈ."
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸ ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ
ਹੈ."
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਭਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ.
「そうだとも。乾杯しよう。」 "ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ. ਟੋਸ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ."
と述べると大統領はグラスを取った。 ਦੇ ਪਧਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਾਸ ਲੈ ਿਲਆ.
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "ਿਦਨ 'ਤੇ ਜਪਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਮਾਣੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ."
「乾杯！」 "ਜੈਕਾਰਾ!"
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਮ ੇਲਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਮ ੇਲ ਹੈ.
無口な日本の首脳 ਜੁਲਣਾ ਜਪਾਨ ਸੰਮ ੇਲਨ
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 ਵਾਰ 'ਤੇ ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ taciturn ਲਈ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ
ਸੀ. 長い文章は喋れないらしい。 ਲੰਮ ੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ , ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਿਨਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦ ਾ ਹੈ. ਹੁਣ .... '
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ.
「すぐ避難を！」 "ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ!"
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。 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਫੋਨ 'ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ੋ, ਮੈਨੂੰ
ਤਿਹਖ਼ਾਨੇ ਿਵਚ ਪਮਾਣੂ ਪਨਾਹ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਅਦ, ਜਪਾਨ ਦੇ ਆਗੂ
ਸਾਰੇ ਪਮਾਣੂ ਪਨਾਹ ਿਵਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
「首相、どうします？」 "ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? "
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 ਜਪਾਨ ਹਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਬਸੰਮ ਤੀ ਸੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ.
「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。」 "ਯੇਅ. ਸਾਨੂੰ ਿਸਰਫ ਮੈਨੂੰ Ikinobire
ਕੀ ਨਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਿਜੱਤ ਨਹੀ ਹੈ."
と、わたしは答えた。 ਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ.
「そんな・・・。」 "ਇਹ .... '
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 ਆਗੂ ਹਰ ਕੋਈ , ਇੱਕ ਉਦਾਸ, ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ-minded ਿਵਚ
ਸੁਿਣਆ ਸੀ, ਹੈ. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਅਮਰੀਕੀਕੀਤੀ ਿਰਹਾ ....
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