
მიმართვა მსოფლიო საზოგადოებას  

მსოფლიოს განვითარების ამ უმძიმეს ეტაპზე, მივმართავ ევროპის და ცივილიზებული 

ქვეყნების ადამიანის უფლებათა დამცავ ორგანიზაციებს, დიდ სამეცნიერო და კულტურულ 

ცენტრებს, მწვანეთა მოძრაობებს - მსოფლიოს ენერგეტიკაში არსებობენ საფრთხეები და 

შესაძლებლობები, რომელთა უყურადღებოდ დატოვება დანაშულის ტოლფასია. 

ცხადია, დღევანდელმა კრიზისმა ენერგეტიკაში, კლიმატის ცვლილებებმა და ბრძოლამ 

რესურსების გადანაწილებისათვის, მსოფლიო ომის ზღვრამდე მიიყვანა. ეს გახლავთ 

პირდაპირი დასტური იმისა, რომ საუკუნენახევრის განმავლობაში ენერგეტიკა, რომლის 

თეორიული საფუძვლებიც ასახულია კლასიკურ თერმოდინამიკაში, ვითარდებოდა 

არასწორი მიმართულებით.  

ჩვენი თეორიული ნამუშევრებისა და გერმანელ კოლეგებთან კონტაქტში 7 წლიანი 

ექსპერიმენტული დაკვირვების საფუძველზე შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ შესაძლებელია 

ენერგიის მიღება წონასწორული გარემოდან და ენერგეტიკული ინდუსტრია უნდა 

ეფუძნებოდეს მაქსველის იდეას, რომელიც, სამწუხაროდ, უარყვეს. 

ბუნებრივი პროცესები და უკანასკნელ წლებში გაცხადებული მეცნიერული სიახლეები 

(თუნდაც გერმანიაში წვის პროდუქტებიდან ხელოვნური საწვავის მიღება). აშკარად 

ადასტურებენ, რომ ადამიანს შეუძლია გარემოდან უსაზღვრო ოდენობის ენერგიის მიღება. 

რომ მომავალში ენერგეტიკა ვეღარ იქნება საფუძველი მონოპოლიისა, დიდი ბიზნესისა და 

მსოფლიოზე ძალადობისა. თუმცა, ხმამაღალი აღიარება იმისა, რომ ენერგეტიკის თეორიული  

საფუძვლები შესაცვლელია, დღემდე არ ხდება. არ ხდება აღიარება იმისა, რომ თანამედროვე 

თერმოდინამიკისადმი კრიტიკულად განწყობილი დიდი მეცნიერები მართალი იყვნენ. 

უდიდესი ქვეყნების მეცნიერები, არ რეაგირებენ შეთავაზებაზე, ჩაერთონ ღია დისკუსიაში, 

რომელმაც უნდა შეცვალოს მიდგომები ენერგეტიკაში. მსოფლიო დუმს. დიდ სამეცნიერო 

ცენტრებს უბრალოდ არ სურთ შეფასება იმისა, რაც მოხდა მათივე მონაწილეობით. 

გრძელდება ბრძოლა უპირატესობისათვის. 

რა თქმა უნდა, ყველას აქვს უფლება, არ დაეთანხმოს რომელიმე მეცნიერულ აზრს, თუნდაც 

ისეთი აღიარებული გენიოსისა, როგორიც გახლდათ ჯეიმს მაქსველი. მაგრამ დღეს, როდესაც 

ადამიანებმა კრიტიკულ ზღვარზე მივიყვანეთ ჩვენი ცივილიზაცია, იგნორირება ნებისმიერი 

აზრისა, რომელიც ემსახურება კეთილშობილ მიზანს, არის ნიშანი ადამიანების სულიერი 

დეგრადაციისა. მეცნიერული კვლევების დაბლოკვა და კვლევითი ცენტრის რეპრესირება, 

არის ადამიანის უფლებათა უმძიმესი შელახვა ხოლო დამალვა მეცნიერული სიახლისა, 

დანარჩენ სამყაროზე უპირატესობის მიღების მიზნით, არის ის დანაშაული, რომელიც 

განადგურებით ემუქრება  ჩვენს ცივილიზაციას.  



გთხოვთ, სპეცილისტთა მონაწილეობით, შეისწავლოთ მნიშვნელობა იმ ინფორმაციისა, 

რომელიც მოცემულია თანდართულ 3 სტატიაში: 

1. Physical entity of the electro-deformation energy generator as a theoretical basisof living organisms 

movement. Carnot's theorem as a special case. 

2.  How to live without the sun. Plant growth process contrary to Carnot's theory 

3. Stop the nature destruction and violence 

საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ძალზედ აშფოთებს დასავლეთის ზოგიერთი 

წრეების დამოკიდებულება საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე  პროცესების მიმართ. 

ჩვენ გვინდა გვჯეროდეს, რომ ცივილიზებული სამყარო დაიცავს ჭეშმარიტ ფასეულობებს. 

საქართველოს ეკოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი 

ამირან აფციაური 


