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ن خاۋكىڭېفىتس  

 

 ئاپتورى: 

Isabel Sanchez Vegara 

 تەرجىمە قىلغۇچى: گۈلنار ئىمام

 

سىفورد كئەنگىلىيەنىڭ ئو نتىفېس   

شەھىرىدە تۇغۇلدى. ئۇنىڭ دۇنياغا 

نىيەت ئۈچۈن خۇددى بىر  كېلىشى ئىنسا

ئۇرۇشى پارتلىغاندەك ئىش  يېڭى دۇنيا 

ھەر كېچىسى  نتىفېسئۆسمۈر بولدى. 

لتۇزالرغا ئاسماندىكى چاقناپ تۇرغان يۇ 

ڭغۇ بوشلۇقتا قاپقارائاشۇ » نىداىغىقار

دەپ ئوياليىتتى. ؟«يەنە نېمىلەر باردۇ  

 

 

ئاشىقلىرى ئىدى.   پەن  -ئېلىم ئانىسى  - ئاتا  نىڭنتىفېس   

ە ئۈستىلىدئۇالر تاماق يېگەندە بولۇپ،  بار ئۈچ قېرىندىشى  نىڭنتىفېس

التتى.  ە بىر كىتابى بو لكىسى ۋىوشۇقى، بىر ۋھەر دائىم بىر ق  
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مەكتەپتە ئەالچى ئەمەس ئىدى، لېكىن مەكتەپتە  نتىفېس   

سائەت  ئۇ  قېتىمبىر  « دەيىتتى.نيېئېينىشت» ھەممەيلەن ئۇنى

.  ىدىىغانر ياسې يۇتفۇندىن بىر كومپېۋە بىر كونا تېل اسلىرىچزاپ  

 

بەكرەك گە باشقا نەرسىلەر نتىفېس قارىغاندا  دەرسكەمەكتەپتىكى    

اخشى  ئۇ يەنىال ئەنگىلىيەدىكى ئەڭ ي شۇنداقتىمۇ .اتتىقىزىق

قوبۇل  ۋېرسىتىتىغاىئۇن مبىرىجەئوكسىفورد ۋە كبولغان  ئۇنىۋېرسىت

خااليىتتى.  ئېچىشنىئۇ چەكسىز ئالەم بوشلۇقىنىڭ سىرىنى  قىلىندى.  

 

 

پ ئالدىراش  پ ھوزۇرلىنىنى ئۆگىنىئالەمشۇناسلىق ئىلمى نتىفېس   

  … ۇيۇقسىزالت گەن كۈنلەردەيۈر
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ئۇنىڭ قولىدىن نەرسىلىرى چۈشۈپ كېتىدىغان، سەۋەپسىزال     

ىنىشمۇ  پۇتلىشىپ كېتىدىغان بولۇپ قالدى، ھەتتا گەپلىرىنى چۈش

.  لىشىپ كەتتىتەس  

 

گىرىپتار  ېسەلگەكئۇنىڭ ناھايىتى ئاز ئۇچرايدىغان بىر دوختۇرالر    

بۇ  ئۆمرى قالغانلىقىنى ئېيىتتى.  ئىككى يىلال   بولغانلىقىنى، پەقەت

خۇددى پۈتۈن ئالەم ئۇنىڭ بېشىغا   نتىفېسگەپنى ئاڭلىغان 

ئازاپالندى. ناھايىتى  كەتكەندەككۆمتۈرۈلۈپ   

 

يۈرمەي، ئەنسىرەپ دەپ  ؟«قاچان يىقىلىپ كېتەرمەن»كېيىن ئۇ    

 زىتىشنى قارار قىلدى.ۈكيۇلتۇزلىرىنى بېشىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ يەنىال 

كائىناتنى تەتقىق  ئۇ قىاللماس، لېكىن بەلكىم ئۇ بەدىنىنى كونترول

لىق ئىدى.  پەقەتال كاللىسىغا ئېھتىياج قىلىش ئۈچۈن   
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ئۇالرنىڭ ئۈچ   ناھايىتى قوللىدى.ھەر ۋاقىت ئۇنى ن ېئايالى ج   

ولتۇرغۇزۇپ ۇقىدا ئورۇندچاقلىق ئبالىلىرىنى  نتىفېسبالىسى بولدى. 

شى كۆرەتتى.سەيلە قىلدۇرۇشنى ياخ  

 

  

  –ئەڭ غەلىتە ۋە ئەڭ كۈچلۈك نەرسە كېيىن ئالەم بوشلۇقىدىكى    

كۈر  ەلىپ قىلىۋالدى. قارا ئۆڭئۆزىگە ج ىننتىفېسئۆڭكۈر قارا 

 يىتتىلماشۇنچىلىك كۈچلۈكتىكى، ھەتتا نۇرمۇ ئۇنىڭدىن قېچىپ قۇتۇال

.اليىتتىويئئالىمالر شۇنداق  ياكى مۇنداقچە ئېيىتقاندا  
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 كۈرنىڭڭن قارا ئۆتىفېئەمما س   

تتە ئۇنچىلىك قارا ئەمەلىيە

قارا  ئەمەسلىكىنى ئىسپاتالپ چىقتى. 

كۈردىن قېچىپ قۇتۇالاليدىغان بىر  ئۆڭ

بۇ نۇرنى  نتىفېس. نۇر بار ئىدى

ئاتسىيىسى« دەپ  »خاۋكىڭ رادى

دى. ئاتى  

شۇنىڭ بىلەن  ن گەپ قىاللمايدىغان بولۇپ قالدى. تىفېبۇ چاغدا س   

سىزىپ، يېزىپ كۆرسىتىپ بېرەلەيدىغان  خىياللىرىنى  - ئۇ ئۇنىڭ ئوي 

  شىدىغان بولدى. بۇنىڭ ياردىمىدە باشقىالر بىلەن پاراڭلىروبوتبىر 

 وتنىڭ ياردىمىدەروبن بۇ تىفېسئاۋازى بولدى. ئۇنىڭ يېڭى  روبوت

  كىتابىنى ەندۈرىدىغانچۈش  ڭ سىرلىرىنىىكائىناتنچەكسىز  ئىنسانالرغا

 يېزىپ چىقتى.  
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ىناتنىڭ سانالرنىڭ ھامان بىر كۈنى كائن ھەر ۋاقىت ئىنتىفېس   

لىرىنى يېشىپ، يىراقتىكى ئاشۇ پىالنتالردا ياشىيااليدىغانلىقىغا  رسى

 گۇرۇپپائۇ بىر  تۇغۇلغان كۈنىنى   كىرگەن قاياش 65ئىشىنەتتى. 

لەيلەپ  تارتىش كۈچ بولمىغان تەجىربىخانىدا  ئاستىرونۇمالر بىلەن

 قېتىم  تۇنجى كېيىنيىلدىن  40 نىڭئۇبۇ سەيلە قىلىپ تەبرىكلىدى. 

. ىشى ئىدىچۈشتىن چاقلىق ئورۇندۇق  

 

 

كۈچلۈك ئىرادىسى ۋە قالتىس نەتىجىلىرى بىلەن دۇنيانى قايىل    

گە بىز ستىفېن غا ئايالنغانئالىمىپەن  -ئىلىم  مەشھۇر ىپ،قىل

   . ۋغا قىلىدۇسو سۆزىنىنىڭ قالتىس بايقىشى بولغان تۆۋەندىكى ئۆزى
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اليدىغان ۋە سىز قىال ھامان قانچە قېيىن بولسىمۇ،ھەر ھايات    

بولىدۇ.  ئىشالرىيەت قازىنااليدىغان مۇۋەپپىق  

 

 تىفېن خاۋكىڭس -

 

 

 

 

                             
 


