


ি  উপন াস

শষিবচােরর িদন  

核爆弾 পারমাণিবক বামা  

二〇三Ｘ年。 দ'ু শা িতনিট এ  বছর.  この日も地球の空は青かった。 খািল পৃিথবী আজও নীল িছল.  が・・・・・。

আ ছ ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "এটা খুব ধানম ী. আ মিরকান পরমাণু বামা উড়  এ সেছন!"  
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "এমনিক িক! আিম এটা িতেরাধ করা আ যর িকছু নই."  
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "হঁ া, িক  আিম শা  মহাসাগ রর ম ধ  িবে ািরত পিরচািলত ...."  
これは大変な騒ぎとなった。 এিট একিট খুব মানিসক িবপযয় হ য় গেছ.  
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。 আ মিরকা আিম এই অথবছর থেক একিট রাবট

ব বহার ক র সনাবািহনীর কমা  আঘাত িছল. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 ঘটনার সিঠক িত আ মিরকান, আনু ািনকভােব মা াথনা

অবশ ই িছল. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛ばし合った。  িক  প রর িদন, চীন ও পািক ান এ ক অপ রর

পরমাণু অ  লাফালািফ আ ছ. 

先制したのは中国だったのだ。 এটা চীন এর অ  িছল. 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、

সারা িব  থেক এই িন া জন  উ ঠ গেলন, িক  চীনা সামিরক নতারা  
「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。」 "আিম
তােক মািকন যু রাে  আ ছ িকনা বলুন. অিভেযাগ য সামিরক কমা াররা িতভাবান আ মিরকান রাবট বােম হয়." 
と声明した。 এটা িদেয় একিট িববৃিত িছল.  
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 লং এটা যােত রাবট সব িব জেুড় সি য় হয় হ য়েছ.  
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。 মািকন যু রা , সইসােথ এটা সাধারণত যমন র ু ের  আমােদর জাপান িহেসেব রাবট,, এিট একিট পশাদারী

বসবল খেলায়াড় এক ব ি  রাবট এই বছর থেক িনগত হয়. 

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。 ফ ল রাবট সব রািশ অংশ হণ ক রেছ কথা িছল ....

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。 এমনিক মািকন যু রা  িতর া িবভােগর বলা হ য়েছ য

রাবট বতমান ওইটা হয়. 

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。 অবশ  যেু র এিগেয় জািতস

সমস া, এছাড়াও সবাই রাবট জািতসংঘ কমী হ য় ও ঠ. 

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。 রাবট কােনা বতন য়াজন না

হয়, এবং অন ান  রাবট ব থতা মরামত কর ত অনুিমত হয়. 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。 যিদও উ য়ন সা িতক বছর েলােত মািকন যু রা , হ য়েছ আ রা গাড়ী সইসােথ রাবট জাপােনর



উ য়েন ল ণীয়. 

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。 হ ত পাের আপিন এবং একিট িনিদ  কা ািনর ম ধ  রাবট িনবাহী, Pachinkoya কমচারী, এিট সব রাবট, সারা

ণ একিট তাই রাবট সং হ. 

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。 অবশ ই, বকার  বৃি  পেয়েছ, িক  অিধকাংশ

লাক অবসর সময় উপ ভাগ করার এ সিছেলন. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 এটা য খুিশ হ  িছল, িক  ....  

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  ওহ হঁ া, এটা সমস া জািতসংেঘর কথা বল ত হ ব.  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。 জািতসংেঘ অব শেষ, এটা চীন সামিরক রাবট সুইচ ব  হ ত অনুিমত

িছল. 

しかし。 ত ব. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 এই রাবট এর সুইচ স িহসােব সহজ না হ ত হয়.  

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。 তাছাড়া, রাবট নতা অন ান  রাবট ি  একিট ন র

আ ছ. 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。 িবরিত এই রাবট একিট পূণ রা

বােজট ঘা হ ব. 

中国には、それは出来なかった。 চীন ম ধ , এটা হ ত পাের না. 中国は国連を脱退した。 চীন জািতসংেঘর ত াগ ক রেছ. 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。 পািক ান রাবট জাতীয় বােজট স ক সনাবািহনী করা

হয়িন. 

この戦争の結果は？ এই যেু র ফলাফল?  世界中が注目した。 অ ারাউ  দ  ওয়া  দিৃ  িনব  করা হ য়েছ.  結果は中国の圧

倒的勝利に終わったのだ。 ফ ল আিম চীন অ িতেরাধ  িবজয় সােল শষ হয়.  パキスタンは降服した。 পািক ান

আ সমপণ িছল. 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。 তা স ও, িক  যখন
যু  চীন ওভার দখলদার পািক ান ছাড়া জািতসংেঘ পুনবহাল করা হয়.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 িক , পািক ােনর শহর েলােত ঐ স ান দর সবা.  中国もかなりの打撃を受けて
いる。 চীন একিট পূণ ঘা পেয়েছ.  核の雲はあちこちで上がった。 িনউি য়ােসর মঘ এখােন ওখােন িছল.  この事は世
界的問題となったが、アメリカの大統領は、 িক  এিট অত  গিহত ও বি ক সমস া হ য় দঁািড়েয়েছ, আ মিরকার িসেড
, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "আিম মঘ মু  িনউি য়াস থেক বামা উ ািবত."  
と発表した。 এটা ঘাষণা করা হয়. 
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。 তারপর, শা
মহাসাগ রর পারমাণিবক িবে ারণ, য খুব শী ই পর বামা িবে ারণ ঘটায়, আ িরক, এটা মঘ কার ব  িছল. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 এই নতুন অ  সব িব জেুড় কনা হ য়িছল.  そして、ついに世界的な核戦争が始まった
のだ。 তারপর, এটা িব ব াপী পারমাণিবক যেু র পিরেশেষ  হ য়েছ.  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。 পিরণত একিট পূণ পারমাণিবক যেু র িনউি য়াস একিট মঘ িছল ভয় থাকত.  しかし、これで、その恐れはなくなっ
たのだから。 যাই হাক, এই, স াবনা, কারণ এখন আর. 
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。 িক , বামা মঘ কার িতিন ধু
অকাযকর িকছু য র ািন হ য়েছ িছল িন াশন করা. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 সুতরাং, িবে র ধান
শহর েলােত সব চেয় ংস করা হ য়িছল. ホワイトハウスでは大統領が得意気に話している、 হায়াইট হাউ স িসেড
গ বর কথা বল ছ, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "তুিম িক আমার ন ায়পরায়ণ কৗশল আ ছন?"  
「上々ですよ。」 "এটা খুব ভাল." 
と副大統領が言った。 এবং ভাইস িসেড  ব লন. 



と副大統領が言った。 এবং ভাইস িসেড  ব লন. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "এখন, য জাপান এবং সুইস অব ােনর পর." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 রা পিত, িব জেুড় িভিডও দখার সময় আ ছ. 
「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。」 "এটা সময় একিট ব াপার.
সুইজারল া  কােনা ে , হয়, Nante কারণ আিম য কান সময় যিদ জাপান." 
と国防長官が発言した。 িতর া সিচব য িববৃত হ য়েছ.  
「それより、」 "এটা থেক," 
と副大統領は発言する。 এবং ভাইস িসেড  কথা বল ত.  
「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。」 "জাপান ই.এম. এমনিক, Une স বত
নয় এমনিক িচ া Nante এর পরক সভাপিত কখ না." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "ওহ, কারণ সখােন ধমুা  তােদর মাথা থেক র ািন ক র থােক."  
と大統領は答えて、笑った。 সভাপিত বল লন, অপহিসত.  
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "িক , আপনােক বলিছ এটা ানী িছেলন য আমােক হণ."  
「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。」 "এমনিক আমরা. আমরা অ প া
করিছ, কারন আিম ভেবিছলাম আিম জাপােন অন ান  না িজত ত পাের." 
悔しそうに、副大統領は述べた。 chagrined, সহ-সভাপিত ডা.  
「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・・・。」  "ও য়ল, জাপান সভ তা,
অ নক কিঠন চ া খুব Oyoban'yo আমােদর তারকা, হয়. আস ল ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 এবং, িসেড  grinning অপহিসত কথা বল ত লাগ লন. 
「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。」
"চীনা সামিরক রাবট, আিম এখােন হায়াইট হাউ সর কাজ করা হ য়েছ, সই বামা ব  আমােদর তারকা মেঘর িনউি য়াস য
ঘুিরেয়." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 " িসেড , আিম িব  িক আমরা মািকন যু রা  এখনও."  
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 ভাষী এবং িসআইএ পিরচালক বেড়েছ.  
「そうだとも。乾杯しよう。」 "আিম তাই. টা  করার চ া করিছ."  
と述べると大統領はグラスを取った。 সভাপিত বণনা কর ত াস িনেয়.  
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "িদেন জাপােনর একিট পারমাণিবক যু   কর ত."  
「乾杯！」 "িচয়াস!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  মািকন যু রা  সািমট সবাই কােচর একিট সংিম ণ.  
無口な日本の首脳 ভাষী জাপান স লন 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 ধানম ী থাকার সম য় ড এক যারা একিট খুব ভাষী জন  পিরিচত িছল. 長
い文章は喋れないらしい。 দীঘ বাক  বল ত না ম ন. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 ' ধানম ী, খুব বা ব িনউি য়াস. এখন .... "  
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 ধানম ীর কাযাল য়র ম ধ  িছল, আমার কােছ, িতর া ম ী
ডাক ত এ সেছন. 
「すぐ避難を！」 "অিবল  পায়খানা!"

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。 আ গ আপিন পরবতী ফান ক র শােন আিম
বুিনয়াদ পারমাণিবক আ য় পািলেয়. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 য থ  পর জাপােনর নতারা সব
পারমাণিবক আ য় ম ধ  জ ড়া হয়. 
「首相、どうします？」 ' ধানম ী, আপিন িক ক রন? "  
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 জাপান ত েকরই নতােদর সবস ত েনেছ.  
「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。」 "হ া. আমরা ধমুা  আিম
Ikinobire কর বন না. এটা খুব হয় জয় নয়." 
と、わたしは答えた。 একবার, আিম উ র িদলাম.  
「そんな・・・。」 " য ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 নতারা সবাই িবলাপ তাই, আিম গরহািজর ন ত পেয়িছল,
হয়. なぜなら、わたしは、アメリカ製のロボットだから・・・。 এ কার ণ য, যেহতু আিম রাবট আ মিরকান তির
আিছ ....
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