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核爆弾 Ц�мийн б�мб�г 

二〇三Ｘ年。 Хоёр зуун гурван X жил. この日も地球の空は青かった。 Хоосон дэлхий

энэ �д�р цэнхэр байсан юм. が・・・・・。 Тэнд ...... 
「大変です首相。アメリカの核爆弾が飛んで来ました！」 "Энэ нь маш Ер�нхий сайд болсон

юм. АНУ-ын ц�мийн б�мб�г нисдэг ирсэн!" 
「何だって！それで防げたのだろうな。」 "Тэр ч байтугай юу! Би ��нд саад болсон

Wonder." 
「はい、何とか太平洋上で爆発しましたが・・・。」 "Тийм ээ, гэхдээ би Номхон далайн

дэлбэрч чадсан ...." 
これは大変な騒ぎとなった。 Энэ нь маш их �ймээн болж байна. 
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。 Америк Би энэ

санх��гийн жилд нь роботыг ашиглан цэргийн тушаалыг цохих

байсан юм. 
右の事件につきアメリカは、もちろん公式に謝罪した。 �йл явдал баруун талд ногдох

Америк, албан ёсоор уучлал мэдээж юм. だが次の日、中国とパキスタンが核兵器を飛

ばし合った。 Харин дараагийн �д�р нь, Хятад, Пакистан бие

биенийхээ ц�мийн зэвсэг алгасах хэрэгтэй. 

先制したのは中国だったのだ。 Энэ нь БНХАУ-ын �мн�х �сг�ж байсан юм. 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、 Дэлхийн �нц�г булан б�рээс энэх��

буруушаалт х�ртэл явсан, харин Хятадын цэргийн удирдагчид, 
「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。」 "Би

байгаа бол АНУ-д т��нийг хэлж байна. Цэргийн командлагч

авъяаслаг Америкийн робот �лдсэн байна гэж гомдоллодог." 
と声明した。 Энэ нь мэдэгдэл байсан юм. 
世界中でロボットが活躍するようになって久しい。 Урт ийм робот дэлхий даяар

идэвхтэй байна гэж байсан юм. 
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。 АНУ-ын, т��нчлэн Энэ нь ихэвчлэн зэрэг нь манай Японд

ресторан гэх мэт робот юм, энэ нь бас мэргэжлийн бейсболын

тоглогч нэг х�н робот энэ жил гарч байна. 

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。 �р д�н бол ... робот Б�х Star-д



�рс�лд�ж байгаа юм. 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。 Тэр ч

байтугай Батлан хамгаалах АНУ-ын газар робот одоогийн Ойта

гэж хэлсэн байна. 

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。 Мэдээж �мн� нь

дайны Энэ нь Н�Б-ын асуудал, м�н х�н б�р робот Н�Б-ын ажилтан

болжээ. 

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 ямар ч

цалин хэрэгтэй биш юм, бусад роботын гэмтэл засвар хийх

ёстой байдаг. 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。

х�гжлийн с��лийн жил��дэд АНУ-д байгаа хэдий ч бас машин

болон робот Японы х�гжилд гайхалтай юм. 

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。 Магадг�й та тодорхой компани робот нь г�йцэтгэх, Pachinkoya

ажилчид ��н б�х робот, Сара алт, м�н ийм робот цуглуулга. 

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。 Мэдээж хэрэг,

ажилг�йдэл нэмэгдсэн, харин ард т�мний ихэнх нь ч�л��т

цагаа эдлэх болсон. それは喜ばしい事だったのだが・・・。 Энэ бол таатай

байсан, гэхдээ .... 

そうそう、国連の問題を話さなければならない。  �� тийм, энэ асуудлыг Н�Б-ын ярьж

байх ёстой. 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。 Эцэст нь

Н�Б-д энэ нь БНХАУ-ын цэргийн робот унтраалгыг байх ёстой

байсан юм. 

しかし。 Гэсэн хэдий ч. このロボットのスイッチは簡単には切れないのだ。 Энэ робот

шилжих тэр болгон хялбар биш юм. 

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。 Т��нээс гадна, робот

удирдагч бусад робот хамгаалж хэд хэдэн байна. 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。 Эдгээр роботууд эвдэх нь чухал ач

холбогдолтой улсын т�свийг �лээх байх болно. 

中国には、それは出来なかった。 Хятадад энэ нь байж чадахг�й. 中国は国連を脱退した。

Хятад улс Н�Б-орхисон байна. 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 улсын т�свийн армийг тавьж байсан. 



この戦争の結果は？ Энэ дайны �р д�н? 世界中が注目した。 Дэлхий даяар

анхаарлаа хандуулж байна. 結果は中国の圧倒的勝利に終わったのだ。 �р д�н би

БНХАУ-ын дийлэнх ялалтаар дууссан байна. パキスタンは降服した。

Пакистан бууж байсан юм. 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。 Гэсэн хэдий ч, дайн Хятад дээш бол ажил мэргэжил

Пакистанд ч Н�Б сэргээсэн байна.

だが、パキスタンの都市は惨澹たるもの。 Харин Пакистан хотууд эдгээр Santander
�йлчилдэг. 中国もかなりの打撃を受けている。 Хятад улс нь томоохон цохилт
х�лээн авсан байна. 核の雲はあちこちで上がった。 б��м Cloud энд тэнд гарч
байсан. この事は世界的問題となったが、アメリカの大統領は、 Гэхдээ энэ з�йл нь
дэлхийн асуудал болоод байна, АНУ-ын ер�нхийл�гч, 
「核の雲を無にする爆弾を発明した。」 "Би ��лэн �нэ т�лб�рг�й ц�м нь б�мб�г
зохион б�тээсэн." 
と発表した。 Энэ нь зарласан юм. 
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。 Дараа нь,
Номхон далай дахь ц�мийн дэлбэрэлт, б�мб�г, дараахан
дэлбэлснээр утгаараа, энэ нь ��лэн гол унтраах байсан юм. 
この新兵器は世界中が買い求めた。 Энэ шинэ зэвсэг нь б�х дэлхий даяар
худалдаж авсан байна. そして、ついに世界的な核戦争が始まったのだ。 Дараа нь,
эцэст нь дэлхийн ц�мийн дайн эхэлсэн байна. 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。 б�рэн ц�мийн дайн ц�м нь ��л байсан болохоор
айж байсан юм. しかし、これで、その恐れはなくなったのだから。 Гэсэн хэдий ч, энэ
нь ямар ч урт боломж юм. 
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。 Гэхдээ б�мб�г
��лэн ц�м тэр экспортолсон байна байна л �р д�нг�й з�йл
байсан арилгах. それで、世界の大都市のほとんどは壊滅した。 Тиймээс дэлхийн
томоохон хотуудын ихэнх нь устгасан байна. ホワイトハウスでは大統領が得意
気に話している、 Цагаан ордонд Ер�нхийл�гч бахархалтайгаар ярьж
байна, 
「どうだね、わたしの立てた作戦は？」 "Та нар юу, миний з�в стратеги байна уу?" 
「上々ですよ。」 "Энэ бол маш сайн байна." 
と副大統領が言った。 Харин дэд ер�нхийл�гч хэлсэн байна. 
「これで、あとは日本とスイス位だね。」 "Одоо тэр Япон дээ, Швейцарийн албан
тушаал дараа юм." 
大統領は、世界中の映像を見ながら話す。 Ер�нхийл�гч дэлхийн видеог �зэж
байхдаа ярьдаг. 
「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。」 "Энэ бас цаг
хугацааны асуудал юм. Швейцарь ямар ч тохиолдолд юм Nante би
Японд бол хэзээ ч хийсэн юм." 
と国防長官が発言した。 Батлан хамгаалахын нарийн бичгийн дарга гэж
заасан байна. 
「それより、」 "It-аас" 
と副大統領は発言する。 Харин дэд ер�нхийл�гч ярьж байна. 
「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 EM ч Une
магадг�й байсан ч Nante-ийн харь гаригийн ер�нхийл�гч хэзээ ч
бодож байгааг�й." 
「ああ、彼らの頭には輸出しかないからなあ。」 "��, байдаг, учир нь з�вх�н тэдний
толгой руу экспортлодог." 
と大統領は答えて、笑った。 Ер�нхийл�гч хариуд нь инээд алдав. 
「しかし、わたしを受け入れた君達は賢明だったよ。」 "Гэхдээ, та нар Энэ нь мэргэн
намайг х�лээн з�вш��р�гдс�н гэж байсан юм." 
「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。」 "Тэр ч байтугай
бид юм. Бид, би Японд бусад ялж чадахг�й байна гэж бодсон юм."
悔しそうに、副大統領は述べた。 chagrined, дэд ер�нхийл�гч хэлсэн байна. 
「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・・・。」  "За, Япон, маш
Oyoban'yo юм их хэц�� гэж оролдож соёл иргэншлийн бидний од юм.
Ер нь ...." 
と、話して大統領はニヤリと笑った。 М�н Ер�нхийл�гч инээмсэглэн инээж ярьж. 
「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。」
"Хятадын цэргийн роботууд, би энд ажиллаж байна Цагаан
ордонд байх, тэдгээр б�мб�г унтраах бидний од ��л ц�м эргэж
дээ." 
「大統領、世界はやはり我々アメリカのものですね。」 "Ер�нхийл�гч ��, би дэлхийн ямар
бид АНУ-д ч байна." 
と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Илтгэл болон ТТГ-ын захирал �сс�н байна



と発言してＣＩＡ長官が立ち上がった。 Илтгэл болон ТТГ-ын захирал �сс�н байна
. 
「そうだとも。乾杯しよう。」 "Би бас. Оролдох нь хундага �рг�ж байна. Дээ" 
と述べると大統領はグラスを取った。 Ер�нхийл�гч тайлбарлах шил авчээ. 
「日本に核戦争を仕掛ける日に。」 "�д�р Япон улс ц�мийн дайн явуулах." 
「乾杯！」 "Т�л��!" 
アメリカ合衆国首脳一同はグラスを合わせた。  АНУ-ын дээд хэмжээний уулзалт Б�гд
шилэн хослол юм. 
無口な日本の首脳 Хусэлгуй Японы дээд хэмжээний уулзалт 
時の首相は大変な無口で知られた人だった。 тэр �ед Ер�нхий сайд маш taciturn
алдартай байсан нэг юм. 長い文章は喋れないらしい。 Урт �г��лбэр ярьж
чадахг�й мэт байна. 
「首相、大変です。今度は本当の核が・・・。」 "Ер�нхий сайд, одоо бодит ц�м маш их
байна. ...." 
首相官邸にいた、わたしに、防衛大臣が電話してきた。 Ер�нхий сайдын ажлын албанд
байсан, надад, Батлан хамгаалахын сайд дуудаж ирсэн юм. 
「すぐ避難を！」 "Нэн даруй н��лгэн шилж��лэх!"

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。 Та дараагийн утасны дуу
хоолойг сонсох �мн� би хол хонгилд ц�мийн хоргодох байранд
г�йж. 十分後、日本の首脳は皆、核シェルターに集まった。 хангалттай дараа, Японы
удирдагчид б�х ц�мийн хамгаалах байранд цугларч байна. 
「首相、どうします？」 "Ер�нхий сайд, та юу вэ?" 
日本の首脳に一同は、異口同音で聞いた。 Япон х�н б�р удирдагчид санал нэгтэй
сонссон байна. 
「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。」 "Тиймээ. Бид
з�вх�н би Ikinobire ялалт биш юм хийж чадахг�й байна. Энэ бол маш
их байна." 
と、わたしは答えた。 Нэг удаа би хариулав. 
「そんな・・・。」 "Энэ бол ...." 
首脳一同が、そう嘆くのを、わたしは上の空で聞いていた。 Удирдагчид Х�н б�р гашуудна
болохоор, би байхг�й сэтгэлгээтэй нь сонссон юм. なぜなら、わたしは、
アメリカ製のロボットだから・・・。 Энэ нь, учир нь би АНУ-ын хийсэн робот
байна оноос хойш юм ....
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