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گهی   مهزنسهندنی گهشه کۆيلهکردن: تيۆری به، هاوکاری و  خۆگونجاندن له ڕ
 هاوژيانی دژە داروينی 

 

بهکهئهم      دەکات  بهشهی کت کی ڕاستهقينه دەست پ زانايهکی بايۆلۆجی  .  به چيرۆک
ک قسهی  گهشه ناس ی ڕاگهياندووە که جهستهی مرۆڤ   دەکردسهندن لهگهڵ کۆمه و پ

کاردەکهن و خانه    "Endosymbionten"  پڕە له مليارەها بهکتری که وەک ئهندۆسيمبيۆنت
 ) به "دراوی وزە"ی گشتگير ئهدينۆسين فۆسفات"Eucyten"  ناوکييهکانمان (يۆسايتهکان

" Adenosintriphosphat"(ATP) دەکهن گۆڕاوانه،  .  دابين  بهکتريا  ئهم  به  بهب  که 

يوسيت)  "Mitochondrien"  مايتۆکۆندريای زی  ه   " power plants of the eucyte"  (ڕووەکی 
مهش  هکانی تر،  –ناسراون، ئ  – " protozoa " ، ڕووەک و پرۆتۆزۆاکارگوەک ئاژە
ت  ماننهماندەتوانی بوون به واتايهکی تر: ژيانی ههموو زيندەوەرە يهک خانهيی  .  ههب

تا مرۆڤ،    "Amöben"  ، له ئهميباوە (Eukarya) خانهييهکانی يۆسايتی دروستکراوو فرە  

ک بهکتريای   لهسهر بنهمای بوونی ئۆرگانيلی خانه تايبهتهکانه، که پهيوەندييان به ههند
ههيه   لهمڕۆ    وئازادەوە  بهر  ساڵ  سهريان  مليۆنان  کۆنهوە  دەريايی  ميکرۆبی  له 

داوە  مايتۆکۆندريايه .  هه نانیله غيابی  بهرههمه م    مومکين ATP کاندا،  به نهدەبوو؛ 
خانهکان"ATPی وزە  "بوخچهیبهب   ميتابۆليزمی  خانهکان   ،  گؤڕانی  ماکهی   واته 

خولی.  وەستادە دەستبهج   بههۆی  مردن  و  له   ATP ژيان  که  ت  دەکر دياری 
خانهکانی   زمای  سايتوب له  و  ت  دەگر سهرچاوە  لق  مايتۆکۆندريايهکانهوە  جهستهدا 

تهوە  يه ميتابۆليزم  (٢٠٠٢ Kutschera) . دەب لهسهر بنهمای بوونی ميکرۆبی   ی ئيمهبهم پ

نهی، مايتۆکۆندريايه (ناوخۆيیناو خانهيی و      .)٧٨ و

هۆشکهرەکان" (مايتۆکۆندريای) که له خانهکانی جهستهی      ئهم چيرۆکهی بهکتريا "ب
یمهتيدەر"ی ژيانی چاالکن،  مرۆڤ و ڕووەکهکاندا ههن و لهوێ وەک "يار   کونجکۆ

تهواوی"   به  "مرۆڤ  له  ينهوەی  کۆ ل که  وروژاند  ناسه  کۆمه ئهو  الی  گومانی  و 
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بابهتهگهشهبۆچی  .  کردووە  لهم  نيان  د ئهوەندە  مايتۆکۆندريای  ؟  سهندنخوازان 
دەگرن سهرچاوە  وە  کو له  جهسته  نهوە ؟  خۆنهويستهکانی  بۆ  نهوە  دەگوازر ی  چۆن 

  نوێ؟  

  

نهی  دار    وەک (Homo sapiens) جۆری شيردەرەکانی مرۆڤ . له زيندەوەريهوە بۆ ئۆرگانيلی خانه، ٧٨و

کی، که به (Quercus robur) بلوطی پهدونکوالت ).  تايبهتمهندە (مۆرفۆلۆژی  چهشنهکانتايبهت به   فۆڕم
ز) به  ی مرۆڤگهدە ئهندامهکانی وەک نت ، بۆ خۆراک (ههرسکردن يان فۆتۆس نيان گه نر .  کاردەه

وە   ک خانهی هاوش کهاتوون که له کۆمه کهاتهکان که  دروست بوون. ئهندامهکان له شانه جياوازەکان پ پ
ت لهناو خانهکاندا بناسر  کی تايبهتيان ههيه (ئۆرگانيلهکان) دەتوانر وگۆڕی گازی  . هوە نئهرک پرۆسهکانی ئا

 .  له دەقهکهدا باسکراون،  )O٢ نيژو ئۆکس  CO٢يان دەردانی دووەم ئۆکسيدی کاربۆن،  (وەرگرتنهاوبهش

زانای      لهاليهن  تيۆريهکان  دەرەنجامه  و  ينهوە  کۆ ل بۆ  نهوە  دەگهڕ پرسيارانه  ئهم 
ڕووسی   ژەر  "C. S. Merezhkowsky"بايۆلۆجی  ی  (سهندن  گهشه  یتو که ١٩٩٠سا  (

قاند.  ی زانستی لهسهر ئهو تهوەرە خو کی نو م  بوار زکۆڤسکی" يهزانائهو به ر   " م
ينهوە    هوە خهريك کرد وسهرچاوەی کلۆرۆپالستهکان  خۆی بهبه پلهی يهکهم   کۆ به ل

سهرچاوەی   ڕوونکردنهوەی  به  دەستيکرد  خۆی  بنهڕەتييهکانی  دەرەنجامه  و 
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نهی(  "Mitochondrien" پهرەسهندنی مايتۆکۆندريای ژيان و   بهشی داهاتووداله  ).  ٧٩  و
شی ئهم زانا سروشتييه که له ڕووی گرنگييهوە يهکسان   کار و خۆکوشتنی سهرنجڕاک

تهڕوو ز داروين، دەخر کی  . بوو لهگهڵ چار یدوای ئهوە چهمک سيس    نو سيمبيۆجين
"Symbiogenese-Konzept  "  له گهيشتن  ت بۆ  گرنگييهکهی  و  ت  دەکر دنی  سهنگهشهباس 

تهڕوو   .  زيندەوەران دەخر

 

نهی  يدا تيشک خراوەته سهر س ئۆرگانيل (، ٧٩و ،  ناوكی خانهکان خانهی ئاسايی ئاژەڵ و ڕووەک که ت
ئهو ئۆرگانيله سهوزانهی  ". Nucleus, Mitochondrien und Chloroplasten"   مايتۆکۆندريا و کلۆرۆپالست)

دايه، وەک بۆشايی   ) و ديواری خانهکان،  Vacuoleخانهکان ( تهراویکه دواجار باسمان کرد کلۆرۆفيليان ت
به   " Chloroplasten" و کلۆرۆپالستهکان " Mitochondrien"   مايتۆکۆندريا. تهنها له ڕووەکهکاندا بوونيان ههيه 

نهر Nucleus " ،DNA" کانی خانهناوكدوو پهردە تايبهتمهندن و وەک   که (جينۆمی ناوکی،   ماکهی پ
  ئهدينۆسين ترای فۆسفات  =" ATP. ئا ت پ " مايتۆکۆندلایر و کلۆرۆپالست) لهخۆدەگرن

 "Adenosintriphosphat " دراوی وزەی ههموو خانهکان)  .(  

  

ژە ههيه ...   در


