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 شغنان پالتاک

 ایجاد نشست ها ی رویا رویی با استفاده از شیوه برگذاری جلسات پالتاک

 

 انجنیر گل محمد اسرار
www.wlonga.com 
zerachak@hotmai.com 

 آلمان

.11.510.50 

 ۵۹۳۱جدی  ۵۱

 
 جان باز کارگر ، انجنیر نور علی سید ، انجنیر گل محمد اسرار ، داکتر وحید عطا  :از راست به چپ

 

 پیشنهاد برادرانه برای همه ی همدیاران عزیز :

ضروری میدانم تا همه ما  به منظور پیشرفت کار و بهبود تفاهم بهتر و سودمند، 

بااا ااجاااد نشااات هااا ی رواااا روااای بااا اسااتفادی از ااایوی برگاا اری جلاااا  پالتااا  

 paltalk  کااه بهتااراس و سااادی تااراس ااایوی باارای ااجاااد تفاااهم کلاای در حاال    ااااا

ش ها وبی باوری ها برای انجام کار مشتر  و هماوای ماخواهاد باود مزم وچال

البته اااس  است که هر کدام ما دراس ارااط برای خود ااس سیاتم را ااجاد نمائیم 1

کار در اغنان که مرکز و هدف هماه ی ماا وااما اسات نیاز میتواناد عملای باااد1 

اروپاا و  اگار افغانااتان، ساکس در ااهر هاای د  آرزو دارم همه برادران اغنانی

کانادا با فعال نمود ن سیاتم مکالماتی پالتا  که مجانی است دراس گفتگاو هاا کاه 

تادوار   چونکاه در اارااط موجاود از  بل برنامه رازی خواهند اد ساهم بگیرناد1

جلاا  مشتر  بیس همه ما واما کار بایار مشکل و حتاا نااممکس میباااد و اااس 
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موضوعا   تا درهمه  که میتوان ازان استفادی نمود  ولیاتاگانه رای آسان و معق

و هار گوناه ا ادام و مااتولیت هاا و کما    جمعی با ااجاد تفااهم باه نتیجاه برسایم

هائی را که از توان ما واما ممکس بااد وبا ئیات برای اغنان انجام دهایم انجاام 

ا خواهشاامندم تااا لاا ا بااداس وساایله ازتمااام دوسااتان عزاااز اااغنانی ماا  دادی بتااوانیم 1

را در کمپیاااوتر هاااای خاااود  دون لاااود   paltalk Messengerمیاااانجر پالتاااا  

dawnlaod    نمااند تا بتوانیم با استفادی ازآن جلاا  مشتر  دااته باایم 1 البتاه

و     ماننااد ساااار میااانجر هااا سااادی وباادون مشااکل بااودیدون لااود میااانجر پالتااا

 ابل ت کر میدانم که جلاا  ماتقیم و ح وری استفادی از آن کامآل مجانی است 1 

در اغنان اا اهر های داګر افغاناتان واا در اروپا و اهر های کانادا مثتثنای از 

 ااس موضوع باودی وبباب برناماه و ضارور  مرباوب باه خاود ااان پایش خواهاد

رفاات ااااس کااار راارفح باارای رااحبت ماااتقیم همگااانی بااودی تااا نظراااا  همااه بااه 

 منظور پیشرفت و بدست آوردن نتیجه خوبترجمع بندی گردد1

 با تقدام حرمت برادرانه برای همه1 

 برادرتان اسرار 

 

 

 پااینی  امت  در  پالتا   در میانجر   پالتا  :  در  آدرس اتاق

 اود پنجری ااکه باز میشود سمتبااد کل   View All روی کلمه

 ل  اود بعدآ در رویک Social Issues and politicsچپ روی

 کل  اود متعا ب آن سمت راست اتاق هاایکهHuman Right کلمه 

 1کل  اود اتاق باز میشودShughnanباز ادی اند روی اتاق اغنان 

 

Simoi Shughnan Administration Note: 

 
How to Disable Paltalk Ads in windows XP, Vista and 7? 

 

1. Click Start 

2. Select My Computer 

3. Doubl-click on C:\ Drive -> Windows -> system32 -> drivers -> etc -> 

open hosts file with Notepad 

4. Type paltalk add`s code as below or copy and paste it: 

 

 Add 127.0.0.1 advertising.paltalk.com right below 127.0.0.1 local host 

 

Close the wordpad and click save. 

That`s it!  
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