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အြခားသူများ�ှင့် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း

https://ssd.eff.org/en/module/communicating-others

ေနာက်ဆုံးစိစစ်ထားသည့်ရက်စဲွ -  ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ဧ�ပီ ၂၀ ရက်

အင်တာနက်နဲ ့ အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းသုံး ဆက်သွယ်မ�ကွနယ်က်ေတေွ�ကာင့် လတူစ်ေယာက်နဲတ့စ်
ေယာက်�ကား ဆက်သွယ်ရတာ အရင်ကထက်အများ�ကီးအဆင်ေြပလာပါတယ်။
ဒါနဲတ့စ်ဆက်တည်းမှာဘဲ ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ�ေတကုိွ ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းမ�လည်း
ပုိများလာပါတယ်။ ကုိယ့်ရဲ� ကုိယ်ေရး ကုိယ်တာလံြုခံ�မ�ကုိ အေလးအနက်ထား�ပီး မကာကွယ်ဘူးဆုိရင်
ဖုနး်ေခ� ဆုိမ�၊ စာတိေုပးပိ� မ�၊ အီးေမးလ်၊ ချက်ချင်းပိ� စာတိ၊ု ဗီဒီယုိနဲအ့သံသုံး အင်တာနက်ဆက်သွယ်မ�၊
လမူ�ကွနယ်က်ေပ�က စာဆက်သွယ်မ�အားလံးုကုိ �ကားြဖတ်ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်း�ိင်ုတဲအ့��ရာယ်
အ�ကီး�ကီး�ိှေနပါတယ်။

အများအားြဖင့်ေတာ ့ကုိယ်ေရးကုိယ်တာေပါက်�ကားမ�အနည်းဆုံးနည်းလမ်းက ဖုနး်ေတ၊ွ ကွနပ်ျ�တာေတွ
မသုံးဘဲ မျက်�ှာချင်းဆုိင် တိက်ု�ုိက်ဆက်သွယ်ေြပာဆုိတာ ြဖစ်တယ်။ ဒါေပမယ့် အ�မဲတမ်း
မျက်�ှာချင်းဆုိင် ေြပာလိ�မရ�ိင်ုတာေ�ကာင့် ဖုနး်ေတ၊ွ ကွနပ်ျ�တာေတသုံွး�ပီး ဆက်သွယ်တဲအ့ခါမှာ
အလံြုခံ�ဆုံးြဖစ်ေစဖိ� အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲ တဲန့ည်းလမ်း အသုံးြပ�သင့်ပါတယ်။

အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလြဲခင်းဆုိတာ ဘာလ။ဲ

အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ် အသုံးြပ�ရင် မူလပိ� တဲသူ့ (“အစ”)

ကေပးပိ� တဲအ့ချက်အလက်ေတကုိွ လ��ိဝှက်စာြဖစ်သွားေအာင် ကုဒ်နဲေ့ြပာင်းလိက်ုပါလိမ့်မယ်။
ကွနယ်က်ကုိြဖတ်သွားတဲတ့စ်ေလ�ာက် လ��ိဝှက် စာအေနနဲပဲ့�ိှေန�ပီး ေနာက်ဆုံးစာလက်ခံရ�ိှသူ
(“အဆုံး”) လက်ထဲေရာက်မှသာ ကုဒ်နဲ ့ြပနြ်ဖည်�ပီးဖတ်�ိင်ုပါ လိမ့်မယ်။ ဒါေ့�ကာင့်
အင်တာနက်ကေဖးဆုိင်က အများသုံးလိင်ုးကုိ ေစာင့်�ကည့်ေနသူေတ၊ွ အင်တာနက် ဝနေ်ဆာင်မ�ပ့ံပုိးတဲ့
ကုမ�ဏီေတ၊ွ စာပိ� ဖိ�  သုံးတဲ ့ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေတ ွapp ေတအွပါအဝင် ဘယ်သူကမှ ကုိယ့်ရဲ�
ဆက်သွယ်မ�ေတကုိွ �ကားကခုိး�ပီး “နားေထာင်” လိ�မရ�ိင်ုပါဘူး။ အဲဒီလိဘဲု ဖုနး်ကေန စာေပးပိ� ဖိ� သုံးတဲ့
app ေတ၊ွ ကုိယ်သတင်းအချက်အလက် အသုံးြပ�တဲ ့website ေတကုိွယ်တိင်ုေတာင်မှ ကုိယ့်ရဲ�
ဆက်သွယ်မ�မှာပါတဲ ့သတင်းအချက်အလက်ေတကုိွ မြမင်�ိင်ုပါဘူး။ ဒီအချက်ဟာ ခုိင်မာတဲ့
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ� စနစ်တစ်ခုရဲ� ပင်မလက�ဏာပါ။ စနစ်ကုိ ေရးဆဲွဖနတီ်းသူ၊ ထုတ်လပ်ုသူေတွ
ကုိယ်တိင်ုေတာင်မှ ကုဒ်ကုိချ�ိးေဖာက်လိ�  မရပါဘူး။

https://ssd.eff.org/en/module/communicating-others
https://ssd.eff.org/en/glossary/end-end-encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
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SSD ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေပ�မှာ လမ်း��နတ်င်ေပးထားတဲ ့နည်းပညာအားလံးုမှာ
အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း စနစ်ကုိ သုံး�ကပါတယ်။ ဒီစနစ်ကုိ
ဘယ်ဆက်သွယ်မ�နည်းလမ်းမှာြဖစ်ြဖစ် အသုံးြပ��ိင်ုတယ်။ အသံနဲ ့ ဗီဒီယုိ သုံး�ပီးဖုနး်ေခ�တာ၊
စာတိ�ေပးပိ�ဆက်သွယ်တာ၊ အီးေမးလ်ပိ�တာေတအွားလံးုကုိ အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲတာ
လပ်ုလိ�ရပါတယ်။

(အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ်ဟာ သယ်ယူပိ� ေဆာင်ချနိတ်င်ွကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်
နဲမ့တပူါဘူး။ အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲတဲစ့နစ်နဲ ့ စာပိ� လိက်ုရင် ကုိယ်နဲစ့ာလက်ခံမယ့်သူအ�ကား
လမ်းေတာက်ေလ�ာက် စာမေပါက်�ကားေအာင် ကာကွယ်ေပး�ိင်ုပါတယ်။ သယ်ယူပိ� ေဆာင်ချနိ်
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲတဲစ့နစ်မှာေတာ ့ကုိယ့်ရဲ� စက်ပစ�ည်းနဲ a့pp ရဲ� ဆာဗာ�ကား၊ app ဆာဗာနဲ ့ လက်ခံသူရဲ�
စက်ပစ�ည်း�ကား စာြဖတ်သနး်တဲ ့အချနိမှ်ာပဲ အကာအကွယ်ေပး�ိင်ုပါတယ်။ �ကားထဲက
စာပိ� ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးတဲ ့ကုမ�ဏီေတ၊ွ ကုိယ်တက်�ကည့် ေနတဲ ့ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ေတ၊ွ အသုံးြပ�ေနတဲ ့app

ေတကွ ကုဒ်နဲမ့ေြပာင်းလဲထားတဲ ့ကုိယ့်ရဲ�စာေတကုိွ ရယူဖတ်�� �ိင်ုပါလိမ့်မယ်။)

အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ် ဘယ်လိအုလပ်ုလပ်ုလဲဆုိတာ �ှင်းြပထားပါတယ်။ ဥပမာ အခိကုိ
နဲ ့ ေဘာရစ်(စ်) ဆုိတဲ ့လ�ှူစ်ေယာက်�ကား အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်သုံး�ပီး
ဆက်သွယ်ချင်တယ် ဆုိပါစိ� ။ သူတိ� �ှစ်ေယာက်စလံးုမှာ စကားဝှက်ေသာလိ့�ေခ� တဲ့ အချက်အလက်
အပုိင်းအစေတ ွ�ိှထားမှာ ြဖစ်တယ်။ ဒီစနစ်သုံး�ပီးေပးပိ� တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ေတကုိွ
လတိူင်ုးဖတ်လိ�မရဘဲ သက်ဆုိင်ရာ စကားဝှက်ေသာ့ ပုိင်ဆုိင်သူေတပဲွ ဖတ်လိ�ရေအာင်
စနစ်ကေြပာင်းေပးမှာြဖစ်တယ်။ အခိကုိက ေဘာရစ်(စ်)ကုိ စာမပိ� ခင် ေဘာရစ်(စ်) ရဲ�စကားဝှက်ေသာန့ဲပဲ့
ြပနြ်ဖည် ဖတ်လိ�ရေအာင် စာကုိကုဒ်နဲေ့ြပာင်းလိက်ုမယ်။ �ပီးရင် အဲဒီကုဒ်နဲ ့ ေြပာင်းထားတဲစ့ာကုိ
အင်တာနက်ကေနတစ်ဆင့် ပိ� လိက်ုမယ်။ ဒါဆုိ သူတိ� �ှစ်ေယာက် ဆက်သွယ်တာ ကုိ
ေစာင့်�ကည့်ေနတဲသူ့ေတဟွာ စာပိ� ဖိ� သုံးတဲ ့ဝနေ်ဆာင်မ�ထဲကုိ ေဖာက်ဝင်�ိင်ုစွမ်း�ိှရင်ေတာင် (ဥပမာ
အခိကုိရဲ� အီးေမးလ် အေကာင့်) ကုဒ်နဲေ့ြပာင်းထားတဲစ့ာကုိပဲ ေတ��ိင်ုမှာြဖစ်�ပီး အဲဒီစာကုိ
ဖတ်�ကည့်လိ� နားလည်မှာ မဟတ်ုပါဘူး။ ေဘာရစ်(စ်) ဆီစာေရာက်တဲအ့ခါ
သ�ရဲ�စကားဝှက်ေသာကုိ့သုံး�ပီး စာကုိြပနြ်ဖည်�ပီးမှ ဖတ်�ိင်ုမှာ ြဖစ်တယ်။

Google Hangout လိမုျ�ိး ဝနေ်ဆာင်မ�တစ်ချ�ိက “ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�”အသုံးြပ�တယ်လိ�
ေ�ကာ်ြငာေပမယ့် သူတိ�အသုံးြပ�တဲ ့စကားဝှက်ေသာေ့တကွ ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူေတကုိွယ်တိင်ုက
ထိနး်ချ�ပ်ဖနတီ်းထားတဲ ့ေသာေ့တြွဖစ်လိ�  စာေပးပိ� သူ�ှင့်လက်ခံရ�ိှသူ �ှစ်ဦးသာသိတဲ့
လ��ိဝှက်ချက်ေတမွဟတ်ု�ကဘူး။ ဒါေ့�ကာင့် အဲဒီစနစ်ေတဟွာ အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်
မဟတ်ု�ကပါ။ အြပည့်အဝလံြုခံ�မ��ိှဖိ� ဆုိရင် ဆက်သွယ်မ�တစ်ခုရဲ� အစနဲအ့ဆုံး�ှစ်ေနရာမှာ �ိှတဲသူ့ေတပဲွ
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲ ဖိ� နဲ ့ ြပနြ်ဖည်ဖိ�  စကားဝှက် ေသာေ့တွ ပုိင်ဆုိင်ရမှာြဖစ်တယ်။ ကုိယ်အသုံးြပ�တဲ့
ဆက်သွယ်ေရးဝနေ်ဆာင်မ�ကပါ စကားဝှက်ေသာေ့တကုိွ ချ�ပ်ကုိင်ထားမယ်ဆုိရင်

https://ssd.eff.org/en/glossary/transport-encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/key
https://ssd.eff.org/en/glossary/decrypt
https://ssd.eff.org/en/glossary/decrypt
https://ssd.eff.org/en/glossary/encrypt
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အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲတဲစ့နစ်မဟတ်ုဘဲ သယ်ယူပိ� ေဆာင်ချနိတ်င်ွကုဒ်ြဖင့် ေြပာင်းလဲတဲစ့နစ်သာ
ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်မှာ သုံးစဲွသူေတရဲွ� စကားဝှက်ေသာေ့တကုိွ တစ်ြခားသူေတွ
ေပးသိလိ�  မရပါဘူး။ �ပီးေတာ ့ကုဒ်ေြပာင်းဖိ� နဲ ့ ကုဒ်ြပနြ်ဖည်ဖိ� ေသာေ့တကုိွ
တကယ်ပုိင်ဆုိင်ခွင့်�ိှတဲသူ့ေတပဲွ ပုိင်ဆုိင်တာ ေသချာေအာင် စစ်ေဆးရပါမယ်။
အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်သုံးတာ အလပ်ုနည်းနည်း ပုိ�ိင်ုပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဒီစနစ်သုံးတဲ့
app ကုိ ကုိယ့်စက်ပစ�ည်းေပ� ကူးဆဲွတာကစလိ�  ေသာပုိ့င်ဆုိင်မ� အတည်ြပ�တာ ေတလွပ်ုရမှာပါ။
ဒါေပမယ့် ဒီနည်းက ဆက်သွယ်ေရးဝနေ်ဆာင်မ� ပလက်ေဖာင်းေတကုိွ အားကုိးစရာ မလိဘဲု သုံးစဲွသူေတွ
ကုိယ်တိင်ု မိမိလံြုခံ�ေရးကုိ တာဝနယူ်�ိင်ုမယ့် အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်း ြဖစ်ပါတယ်။

ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�အေ�ကာင်းကုိ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�စနစ်�ှင့်ပတ်သက်၍သိ�ိှရနအ်ချက်များ ၊ ကုဒ်ြဖင့်
ေြပာင်းလဲြခင်းဆုိင်ရာပင်မသေဘာတရားများ ၊ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�အမျ�ိးအစားများ တိ� မှာ
ဆက်ဖတ်�ကည့်�ိင်ု ပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ်တစ်မျ�ိးြဖစ်တဲ့
အများသုံးစကားဝှက်ေသာြ့ဖင့် ကုဒ်ေြပာင်းလဲမ� အေ�ကာင်းအေသးစိတ်ကုိ
အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ်အေသးစိတ်ေလလ့ာချက် မှာဖတ်�ကည့်�ိင်ုပါတယ်။

ဖုနး်ေခ� ဆုိမ�များ၊ စာတုိေပးပိ�မ�များ�ှင့် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလထဲားေသာ
စာေပးပိ�မ� နညး်လမ်းများကုိ ��ိင်းယှ�်�ကည့ြ်ခင်း

�ကိ�းဖုနး် သိ� မဟတ်ု မုိဘုိင်းဖုနး်ကေန ဖုနး်ေခ�ရင် ဖုနး်ေခ� ဆုိမ�ကုိ အစအဆုံး ကုဒ်နဲမ့ေြပာင်းထားပါဘူး။
ဖုနး်ကတစ်ဆင့် စာတိေုပးပိ� တဲ ့(SMS လိ�လည်း လသိူများတယ်) စနစ်မှာလည်း
စာကုိကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲတာ မလပ်ုပါဘူး။ ဒါေ့�ကာင့် ဒီနည်းလမ်း�ှစ်မျ�ိးစလံးုမှာ အစုိးရကြဖစ်ြဖစ်၊
ဖုနး်ကုမ�ဏီကုိ ထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုတဲသူ့ေတ ွကြဖစ်ြဖစ် စာကုိ�ကားြဖတ်ယူတာ၊ ဖုနး်ေခ� ဆုိတာကုိ
အသံဖမ်းထားတာေတ ွလပ်ု�ိင်ုပါတယ်။ ကုိယ့်ရဲ� အ��ရာယ်ြဖစ်�ိင်ုေြခဆနး်စစ်ချက် အရ အစုိးရက
�ကားြဖတ်ေ�ှာင့်ယှက်မှာ စုိးရိမ်ရတယ်ဆုိရင် ဖုနး်ေခ�တာ၊ SMS နဲ ့ စာတိေုပးပိ�တာမျ�ိး မလပ်ုဘဲ
အင်တာနက်ကေန ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�နည်းလမ်းသုံး�ပီး ဆက်သွယ် ေြပာဆုိသင့်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းအများစုမှာ ဗီဒီယုိနဲဆ့က်သွယ်တာေတာင် လပ်ု�ိင်ုပါတယ်။

အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ်အသုံးြပ��ပီး စာပိ�တာ၊ အသံနဲဗီ့ဒီယုိသုံး�ပီး ဖုနး်ေခ�တာ
ြပ�လပ်ုေပး�ိင်ုတဲ ့ဝနေ်ဆာင်မ�၊ ေဆာဖ့်ဝဲအချ�ိကုိ ေအာက်မှာေဖာ်ြပထားပါတယ်။

● ဆစ်ဂနလ်ဲ (iOS နဲ A့ndroid �ှစ်မျ�ိးလံးုအတက်ွ)

● WhatsApp ((iOS နဲ A့ndroid �ှစ်မျ�ိးလံးုအတက်ွ)

● Wire

https://ssd.eff.org/en/module/how-use-whatsapp-android#2
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-whatsapp-android#2
https://ssd.eff.org/en/module/what-should-i-know-about-encryption
https://ssd.eff.org/en/module/key-concepts-encryption
https://ssd.eff.org/en/module/key-concepts-encryption
https://sec.eff.org/articles/different-encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/public-key-encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/public-key-encryption
https://ssd.eff.org/en/module/introduction-public-key-cryptography-and-pgp
https://ssd.eff.org/en/module/introduction-public-key-cryptography-and-pgp
https://ssd.eff.org/en/module/assessing-your-risks
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-signal-ios
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-signal-android
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-whatsapp-ios
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-signal-android
https://wire.com/


4

ေအာက်ပါဝနေ်ဆာင်မ�ေတမှွာ အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ် တစ်ပါတည်းမပါပါဘူး။

● Google Hangouts
● Kakao Talk
● Line
● Snapchat
● WeChat
● QQ
● Yahoo Messenger

Facebook Messenger နဲ ့ Telegram တိ� လိ ုဝနေ်ဆာင်မ�ေတကွေတာ့
အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ် ပါ�ိှေပမယ့် ဒီစနစ်ကုိ တမင်တကာဖွင့်�ပီးမှ
သုံးလိ�ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ iMessage လိမုျ�ိး ဝနေ်ဆာင်မ�မှာေတာ့ သုံးစဲွသူ �ှစ်ဖက်စလံးုက
စက်ပစ�ည်းတစ်မျ�ိးတည်း သုံးမှသာ (iMessage အတက်ွဆုိရင် �ှစ်ဖက်စလံးု iPhone သုံးမှ ရမှာပါ)
အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ်ကုိ သုံးလိ�ရပါလိမ့်မယ်။

မိမိအသုံးြပ�ေသာ စာေပးပိ�မ�ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ယုံ�ကညစိ်တ်ချ�ုိင်ပါသလား။

အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ်ဟာ မိမိကုိ အစုိးရ၊ hacker ေတနွဲ ့
စာပိ� ဝနေ်ဆာင်မ�ပလက်ေဖာင်းေတရဲွ� ေစာင့်�ကည့်ေထာက်လှမ်းမ�ရနက်ေန ကာကွယ်ေပး�ိင်ုပါတယ်။
ဒါေပမယ့် တစ်ချ�ိအဖ�ဲေတကွ ကုိယ်သုံးေနတဲ ့ေဆာဖ့်ဝဲမှာ ကုိယ်မသိေအာင်
အေြပာင်းအလဲေတခုိွးလပ်ုလိ�  ရေကာင်းရ�ိင်ုပါတယ်။ ဒါဆုိ ကုိယ်မသိလိက်ုဘဲ အချက်အလက် ေတကုိွ
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းတာ ရပ်သွားေအာင်၊ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ� အားနည်းသွားေအာင် လပ်ုတာမျ�ိး
�ကံ�ရ�ိင်ုပါတယ်။

ဒါေ့�ကာင့် EFF လိ ုအဖ�ဲအစည်းေတကွ လသုံူးများတဲဝ့နေ်ဆာင်မ�ေတမှွာ (Facebook ကပုိင်တဲ့
WhatsApp ၊ ဆစ်ဂန ဲစတဲဝ့နေ်ဆာင်မ�ေတ)ွ အမှနတ်ကယ် အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲသည့်စနစ် သုံး၊
မသုံးဆုိတာကုိ ေစာင့်�ကည့် အကဲခတ်ေပးပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ကုိယ်အေနနဲ ့ မလံြုခံ�မှာကုိ
စုိးရိမ်မ��ိှေသးတယ်ဆုိရင် စာသယ်ယူ ပိ� ေဆာင်တဲစ့နစ်နဲ မ့ဆုိင်ဘဲ အများြပည်သူ
လက်ခံအတည်ြပ�ထားတဲ ့ ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း နည်းလမ်းေတွ သုံး�ကည့်�ိင်ုပါတယ်။ ဥပမာ OTR နဲ ့
PGP တိ� လိ ုစနစ်မျ�ိးကုိ သုံး�ကည့်�ိင်ုပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒီစနစ်ေတဟွာ ေနာက်ဆုံးေပ�
ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲတဲန့ည်းပညာေတ ွမသုံးဘဲ ပုိ�ပီးေ�ှးကျတဲ့ လပ်ုထုံးလပ်ုနည်းေတ ွသုံးေလ�ိှ့ ပါတယ်။
ဒါေ့�ကာင့် သုံးစဲွသူေတရဲွ� က�မ်းကျင်မ�ကုိ အားထားတဲစ့နစ်ေတြွဖစ်လိ� အသုံးြပ�ရခက်�ိင်ုပါတယ်။

မှတ်တမ်းမ့ဲစနစ် (OTR) ဆုိတာ အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ� လပ်ုထုံးလပ်ုနည်း တစ်ခုြဖစ်�ပီး အချနိန်ဲ ့
တစ်ေြပးညီ စာတိေုပးပိ� ဖိ�  ချက်ချင်းပိ�  စာစနစ်ဝနေ်ဆာင်မ�ေတမှွာ ထည့်�ပီးအသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ OTR

ပါဝင်တဲ ့ပ�ုိဂရမ်တစ်ချ�ိကုိ ေအာက်မှာ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

https://ssd.eff.org/en/glossary/end-end-encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/data
https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
https://ssd.eff.org/en/glossary/record
https://ssd.eff.org/en/glossary/pgp
https://ssd.eff.org/en/glossary/record
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● Pidgin (Windows သိ� မဟတ်ု Linux စနစ်များအတက်ွ)
● Adium (macOS စနစ်အတက်ွ)
● Jitsi (Linux ၊Windows ၊ macOs စနစ်အားလံးုအတက်ွ)

PGP (သိ� မဟတ်ု ေတာ်ေတာ်ေကာင်းသည့်လတ်ွလပ်လံြုခံ�မ�) ဆုိတာကေတာ ့အီးေမးလ်ေတမှွာ
အစအဆုံး ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲဖိ�  စံ��နး်တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ PGP ကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်းစနစ်ကုိ
အီးေမးလ်မှာ ဘယ်လိ ုတပ်ဆင်အသုံးြပ�ရမလဲဆုိတဲ ့လမ်း��နခ်ျက်ေတကုိွ ေအာက်က
လင့်ခ်ေတမှွာဆက်ဖတ်�ိင်ုပါတယ်။

● PGP ကုိ macOS တင်ွအသုံးြပ�နည်းလမ်း��န်
● PGP ကုိ Windows တင်ွအသုံးြပ�နည်းလမ်း��န်
● PGP ကုိ Linux တင်ွအသုံးြပ�နည်းလမ်း��န်

အီးေမးလ်မှာ PGP သုံးတာဟာ နည်းပညာပုိင်း ��ပ်ေထွးမ�နဲ အ့ကန ့အ်သတ်ေတ�ိှွတာေ�ကာင့် အဲဒါေတွ
အေ�ကာင်း ေကာင်းေကာင်းသိထားတဲ ့နည်းပညာပုိင်းက�မ်းကျင်�ပီး အေတ�အ�ကံ��ိှသူအချင်းချင်းသာ
ဆက်သွယ်ဖိ�  အသုံးြပ�ရင် ပုိသင့်ေလျာ်ပါတယ်။

အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလသဲည့စ်နစ်တွင် မလပ်ုေဆာင်�ုိင်ေသာ ကိစ�ရပ်များ

အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�စနစ်မှာ ဆက်သွယ်ေပးပိ� တဲ့ အေ�ကာင်းအရာေတကုိွပဲ
ကာကွယ်ေပး�ိင်ု�ပီး ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ� လပ်ုေနတယ်ဆုိတဲအ့ချက်ကုိ မဖွက်ထားေပး�ိင်ုပါဘူး။
ဆက်သွယ်မ�နဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့အချက်အလက်ေတြွဖစ်တဲ့
အချက်အလက်အေ�ကာင်း�ှင်းြပသည့်အချက်အလက်များ ကုိ မကာကွယ်�ိင်ုပါ။ ဥပမာ
အီးေမးလ်ပိ� တဲအ့ခါ အေ�ကာင်းအရာေခါင်းစ�်၊ ဘယ်သ�ကုိဆက်သွယ်ေပးပိ�တယ်၊ ဘယ်အချနိမှ်ာ
ဆက်သွယ်ခ့ဲတယ်ဆုိတဲ ့အချက်ေတကုိွ လ��ိဝှက်ေပးမထား�ိင်ုပါဘူး။ တယ်လီဖုနး်ကေန ဖုနး်ေခ�တယ်
ဆုိရင်လည်း ကုိယ်ဘယ်ကေနေခ�ေနလဲဆုိတဲ ့တည်ေနရာက  အချက်အလက်အေ�ကာင်း�ှင်းြပတဲ့
အချက် အလက် ြဖစ်တဲအ့တက်ွ လ��ိဝှက်မထား�ိင်ုပါဘူး။

ကုိယ်ေပးပိ� တဲ၊့ လက်ခံရ�ိှတဲ ့အချက်အလက်ေတကုိွ လ��ိဝှက်ထား�ိင်ုတာနဲ ရ့ာ��နး်ြပည့်မလံြုခံ�ပါဘူး။
အချက် အလက်အေ�ကာင်း�ှင်းြပတဲအ့ချက်အလက်ေတ ွေပါက်�ကားရင်လည်း ကုိယ့်ကုိယ်ေရးကုိယ်တာ
ကိစ�ေတ၊ွ ကုိယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆုိတာေတ ွေပါက်�ကားေစ�ိင်ုပါတယ်။

ေအာက်က ဖုနး်ေခ� ဆုိတဲ ့ဥပမာမှာဆုိရင် အချက်အလက်အေ�ကာင်း�ှင်းြပတဲအ့ချက်အလက်ေတမှွာ
ဘယ်သူမှမသိသင့်တဲ ့ကုိယ်ေရးကုိယ်တာကိစ�ေတ ွပါေနပါတယ်။

● ဘာကိစ�ေတေွြပာလဲ မသိရင်ေတာင် ကုိယ်က ြပည့်တနဆ်ာဝနေ်ဆာင်မ� လပ်ုငနး်တစ်ခုဆီ ည ၂
နာရီ ၂၄ မိနစ်မှာ ဖုနး်ေခ� ခ့ဲ�ပီး ၁၈ မိနစ်�ကာဖုနး်ေြပာခ့ဲတယ်ဆုိတဲအ့ေ�ကာင်း သိ�ိှ�ိင်ုတယ်။

https://ssd.eff.org/en/module/how-use-otr-linux
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-otr-mac
https://securityinabox.org/en/guide/jitsi/linux
https://securityinabox.org/en/guide/jitsi/windows
https://securityinabox.org/en/guide/jitsi/os-x
https://ssd.eff.org/en/glossary/pgp
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-pgp-mac-os-x
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-pgp-windows-pc
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-pgp-linux
https://ssd.eff.org/en/glossary/metadata
https://ssd.eff.org/en/glossary/metadata
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● ဘာကိစ�ေတေွြပာလဲ မသိရင်ေတာင် ဂုိးဒင်းဂိတ်တံတားကေန
မိမိကုိယ်ကုိအဆုံးစီရင်မ�တားဆီးေရး အေရးေပ�ဖုနး်နပံါတ်ကုိ ဖုနး်ဆက်ခ့ဲတယ်ဆုိတာ
သိ�ိှ�ိင်ုတယ်။

● ဘာကိစ�ေတေွြပာလဲ မသိရင်ေတာင် HIV စစ်ေဆးေပးတဲ ့ဝနေ်ဆာင်မ�၊ မိမိရဲ�ဆရာဝနန်ဲ ့
ကျနး်မာေရး အာမခံကုမ�ဏီေတဆီွကုိ အချနိတ်စ်နာရီထဲမှာ ဖုနး်ဆက်တိက်ုေခ� ခ့ဲတယ်ဆုိတာ
သိ�ိှ�ိင်ုတယ်။

● ဘာကိစ�ေတေွြပာလဲဆုိတာကုိ အစုိးရက ေထာက်လှမ်းလိ�မရရင်ေတာင် ကုိယ့်ဆီကုိ ေဒသဆုိင်ရာ
အမျ�ိးသား�ုိင်ဖယ်အသင်းချ�ပ်က လက်နက်ကုိင်ေဆာင်မ�ထိနး်ချ�ပ်မ�ဆုိင်ရာဥပေဒကုိ
ဆန ့က်ျင်ေ�ကာင်း စည်း�ုံးလ�ံေဆာ်မ�လပ်ုေနချနိမှ်ာ ဖုနး်ေခ� ခ့ဲေ�ကာင်း၊ ဖုနး်ချ�ပီး�ပီးချင်း
ကုိယ်ကသက်ဆုိင်ရာ လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားလှယ်ေတဆီွ ချက်ချင်းဖုနး်ေခ� ခ့ဲေ�ကာင်း
သိ�ိှ�ိင်ုတယ်။

● ဘာကိစ�ေတေွြပာလဲ မသိရင်ေတာင် သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝနထံ်ဖုနး်ေခ� ခ့ဲ�ပီး နာရီဝက်�ကာ
စကားေြပာဆုိခ့ဲေ�ကာင်း၊ ညေနပုိင်းမှာ မိသားစုမျ�ိးဆက်ပွားစီမံေရး�ုံးရဲ� ဖုနး်နပံါတ်ကုိ
ေခ� ဆုိခ့ဲေ�ကာင်း သိ�ိှ�ိင်ုတယ်။

အြခားအေရး�ကီးေသာ လပ်ုေဆာင်ချက်များ

လံြုခံ�စွာဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်မ� လပ်ုဖိ� ဆုိရင် အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲြခင်း ဟာ အေရး�ကီးေသာ
လပ်ုေဆာင်ချက်များ ရဲ� တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းသာြဖစ်ပါတယ်။ အေပ�မှာ�ှင်းြပခ့ဲတဲ ့အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်
ေြပာင်းလဲ ြခင်းစနစ်ဟာ ကုမ�ဏီေတနွဲ ့ အစုိးရေတကွ ကုိယ့်စာေတကုိွ �ကားြဖတ်ရယူတဲ့
ရနက်ကာကွယ်ဖိ�  အလနွအ်သုံး တည့်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် လအူများအတက်ွ ကုမ�ဏီေတနွဲ ့ အစုိးရေတကွ
အ�ကီးမားဆုံး �ခိမ်းေြခာက်မ� ေတမွဟတ်ုတတ်ပါဘူး။ ထိ� ေ�ကာင့် အစအဆုံးကုဒ်ြဖင့်ေြပာင်းလဲမ�စနစ်ဟာ
အေရးအ�ကီးဆုံး လိအုပ်ချက် ြဖစ်ချင်မှ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။

ဥပမာ လတူစ်ေယာက်က မိမိရဲ�အိမ်ေထာင်ဖက်၊ မိဘ သိ� မဟတ်ု လပ်ုငနး်�ှင်ေတကွ
ကုိယ့်ရဲ�စက်ပစ�ည်းကုိ ဝင်ေရာက်�ကည့်��မှာကုိ စုိးရိမ်�ိင်ုတယ်။ဤအေြခအေနမျ�ိးမှာ �ကာ�ှည်မခံဘဲ
ခဏေနရင်ေပျာက်သွားတဲ ့“ေြခရာေဖျာက်” စာတိမုျားေပးပိ� �ိင်ုစွမ်းဟာ စာေပးပိ� မ�စနစ်ေရွးချယ်ရာမှာ
အေရး�ကီးဆုံးလိအုပ်ချက် ြဖစ်�ိင်ုပါတယ်။ တစ်ချ�ိသူေတဟွာ မိမိရဲ�ဖုနး်နပံါတ်
တစ်ြခားသူေတဆီွြပန ့သွ်ားမှာကုိ စုိးရိမ် �ိင်ုပါတယ်။ ဒါဆုိ ဖုနး်နပံါတ်နဲမ့ချတ်ိထားတဲအ့မည်ဝှက်ကုိ
အသုံးြပ��ိင်ုစွမ်းက အေရး�ကီးတဲလိ့အုပ်ချက် ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

ေယဘုယျအားြဖင့် ဘယ်လံြုခံ�တဲဆ့က်သွယ်မ�နည်းလမ်း ေရွးသုံးမလဲဆုိတာအတက်ွ
လံြုခံ�ေရး�ှင့်ကုိယ်ေရး ကုိယ်တာဆုိင်ရာ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုစွမ်း ေတကွပဲ အေရး�ကီးတာမဟတ်ုပါဘူး။
လံြုခံ�ေရးဘယ်ေလာက်ေကာင်းတဲ ့app ြဖစ်ေနပါေစ ကုိယ့် သူငယ်ချင်းအေပါင်းအသင်းေတွ
မသုံးဘူးဆုိရင် ကုိယ့်အတက်ွ အသုံးမဝင်ပါဘူး။  လသုံူးများတဲ့ app ေတဟွာ �ိင်ုငံအလိက်ု၊

https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/secure-messaging-more-secure-mess
https://ssd.eff.org/en/glossary/end-end-encryption
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/why-we-cant-give-you-recommendation
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/why-we-cant-give-you-recommendation
https://ssd.eff.org/en/glossary/threat
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger#ephemeral
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger#ephemeral
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger#alias
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/thinking-about-what-you-need-secure-messenger#alias
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/building-secure-messenger
https://www.eff.org/deeplinks/2017/01/data-privacy-day-play-privacy-team-sport
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လ�အဖ�ဲအစည်းအလိက်ု ကဲွြပားတတ်ပါတယ်။ တစ်ချ�ိ စာေပးပိ� မ� ဝနေ်ဆာင်မ�ေတဟွာ
ဝနေ်ဆာင်မ�ည့ံဖျင်းတာ၊ ပုိက်ဆံေပးသုံးရတာေတေွ�ကာင့် တစ်ချ�ိသူေတအွတက်ွ အသုံးမတည့်ပါဘူး။

ကုိယ့်အေနနဲ ့ လံြုခံ�တဲဆ့က်သွယ်ေရးနည်းလမ်းေတကွေန ဘယ်လိရုလာဒ်ေတွ ရလိသုလဲ ေသေသချာချာ
နားလည်ေတာမှ့ များြပား�� ပ်ေထွး�ပီး တစ်ခါတစ်ရံ ေခတ်မမီှေတာတဲ့၊့ ဆန ့က်ျင်ဘက်ြဖစ်ေနတဲ့
နည်းပညာ သတင်းအချက်အလက်ေတကုိွ ပုိ�ပီးလယ်ွလယ်ွကူကူ အသုံးချ�ိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။


