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       2009 اکتوبر 3    

  هموطن دانشمند و گرانقدر، جناب خليل اهللا عالم     

که از اقدام نيک شما در ر حاليدما . در رشتۀ برق مژده ميدهد، رسيمطلب شما که از چاپ دو کتاب مفيد تان د

نيز " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مقدم شما را در پورتال ميکنيم،استقبال فنی تدوين و چاپ دو اثر ذيقدر 

گرامی داشته و آرزومنديم که پورتال را از خود دانسته و مطالب علمی خود را از طريق آن به هموطنان عزيز 

  .مائيدفرخويش عرضه 

  ! و سرفراز باشيد و هميشه در خدمت وطن عزيز و هموطنان بجان برابر ماموفق

  با محبت فراوان                                                                                     

 AA-AAل ادارۀ پورتا                                                                               

  

  

  
  م، متخصص برقل    خليل اهللا عا
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 زيزمــ ع هموطنانهمژده ب
  

 نيم قرن  کشور عزيز ما افغانستان بيش از نمای آن دری روز مره و دورانبا در نظر داشت اهميت انرژی برق در زندگ

 پيشرفت جهان و منطقه به شدت ۀقافلکشور عزيز ما از   وتن آن کار اساسی صورت نگرفته به اين سو برای بومی ساخ

  .ستعقب مانده ا
 دو جلد آن که به ه ساخته ام که خوشبختانه جلد کتاب را آماد)پنج(5 سال اخير به تعداد 10بنده در اين راستا در طی 

  . داخل کشور چاپ و عرضه شده است در است » برق صنعتی بدون معلم « و »  برق ساختمان بدون معلم «نام های 

ر دو بخش صنعت و ساختمان و نون استفاده از برق در افغانستان دقا  نامه يا جلد کتاب ديگر بنام های اساس3 

 اين کتاب ها ميتوانند   .و به دسترس هموطنان ما قرار خواهد گرفتبه زودی در داخل کشور چاپ  تيزم چيست؟اتوما

ن دانش در  برای بومی ساختن ايوده،کشور مفيد ب ستاندارد درنش امروزی در اين رشته و به شکل برای باال بردن دا

فکر ن کشور ما بوالؤعث شود تا مسو همچنان اميد وارم با. ها گردد گيری از آتشسوزیجلوباعث کشور ما کمک کند و 

  .افتند صنعتی بي)پوهنتون(يک دانشگاهتأسيس 

  .ا از بازار شهرهرات بدست بياورند ميتوانند آنها ر،ها باشندطنانی که عالقه مند اين کتابهمو 

  

   . ما باشدۀ ما بهتر از گذشتۀبه اميد آنکه آيند 

  بااحترام                                                       
  

  نويسنده خليل اهللا عالم متخصص برق

  

         com.mailg@alem.khalil     تماس با نويسنده
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