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  متخصص برق، خليل اهللا عالم : نويسنده 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  اهميت انرژی برق
  

  پيشگفتار کتاب 
  "برق ساختمان بدون معلم"

  
   نويسنده خليل اهللا عالم متخصص برق

   
  :نويسنده با جوانان  سخنی چند از

جوانان عزيزهيچ جادوئی يا معجزه ای در کشورهای پيشرفته اتفاق نيفتاده است، که يک باره اين همه پيش رفته و 
  . تکنولوژی بدست آورده باشند

  .  اين نتيجه تالش و کوشش است
شته اند، در پيشايپش پيشرفت های مادی و از پيدايش انسان تا امروزابزارساخت بشر که نام آنرا تکنولوژی گذا

  .معنوی اقتصادی و حتی درعقالنی کردن بشر امروز نقش بارز و  پرباری داشته است 
اين  به سرعت ناباورکردنی به بيش ميرود و را از يک دهکده هم کوچيکتر کرده است و اين تکنولوژی کرۀ خاکی ما

 اين همه غوغا و ،بودميآن ن  اگر تکنولوژی در،گی ميکنيمآن زند درجهانی که ما  هم در شايد. نقش روزافزون است 
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خواهند بو   فردا کسانی هستند بودند ویحت يروز وتصميم گيران جهان مادی امروز و دبدون شک . پيشرفت هم نبود
  .و به رشد آن تالش کنند د که تکنولوژی پيشرفته تری را داشته باشند

 همان طوری که از، ندبرای جبران آن تالش نکن  اگرست، اراه غفلت فراوان کردهاين  ی که جهان سوم درئآنجا از
 هستيد که نه تنها بار سنگين عقب افتاده ی شما جوانان. هم خواهند بود فردا، هستند  بودند و امروز قربانيان ديروز و

وشيد تا  در رديف ک بلکه بدآن مبارزه کني  کنارزده با، که برای شمايان ميراث مانده استیگی ها وفقرکمرشکن
همت  آينده کمر نسل های  تان و بايد برای نجات کشور.  گيريد پيشرفته و دارای افتخارات بلند علمی قراری کشورها

 در حفظ نمودن ودررشد آن ، از تجارب گذشتگان آموخته ايده راآن چ  بدانيد وقدرش رادست داريد   درهآن چبسته 
  . کوشا باشيد
دنيای مادی امروز که ما زندگی داريم کرامت  در، ميشود باشد که عرض اين بغرنجتر کترين جمله وشايد درد نا

حجم توليد  بروز بر آنجا روز از . توليد در سرزمين آن مقايسه ميشودۀندازا شد علمی وملت به ر انسانی وعلمی هر
ن ترين رديف ئيمتاسفانه جايگاه افغانستان در پا. دجهان به سوی اکتشافات جديد علمی پيش ميرو اضافه ميشود و

   بايد کرد ؟هچپس .  قراردارد
  . جوانان را ميطلبد  وطن دوستی شما, تعهد,  کارپشت, نخست دلسوزی 

پيچيده ترين رشد  به سرسام آورترين و فراهم کرد تا  برق برای بشريت اين امکان را کشفهستيد کهه شما آگا
ی اننه درصد زندگو رنود  که د. است ست آوردهای بشرکشف برق يکی از پرافتخارترين د .تکنولوژی دست يابد

 اًء بن.امکان يافت به پيشرفت سريع اقتصادی دست يابد  برق بود که بشر برقاز. ير داردذناپ نقش انکار امروز بشر
اين عرصه بايد کوشيد اين  در. رشد اقتصادی ميباشد برای پيشرفت وها م ترين راه زال اساسيترين و برق يکی از

  تا جوانان به علم مجهز،ز دانش امروزی نهايت استفاده  نمودانرژی حياتی را بومی ساخت برای بومی ساختن آن ا
  . واستواربرداشته شودوسيع گامهای  مدت صورت گيرد وطويل الاری ذ گ عملی آن سرمايهۀزمين در و شده 

  به آرزوی چنين روزی در افغانستان 
 هرود بدون معلم که به داخل "برق صنعتی " و"برق ساختمان" که به نام های یکتاب ود

را دارم که  قلم بدستان توانا اين انتظار را ميکشد از رنقدااست  انتظه چاپ شد کشور
 کاستی های آن را روشن کنند   کمی و

  بااحترام
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