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အင်းတါင်ပု်ဍင်ဝယ်ဏု်ကု်

ဆာ လု်ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်ဆာတွယ်း

 



ပုဂ်ေကံထုိဝ်ၜုဂ်ေဍဆု်ဟ�ဟှာသယ်

ပုဂ်ေကံဖုံႋဆာတယ်ွေဍေအင်တာနက်လ်ဖုး ပုဂ်ေကံဍ�ဂ်ဍွယ်ဝယ်သာေဍ မီၞႋ အးအးဏ်ှ ကုိဝ်ၜင်ၠေဍဆ�။
လာဏင့်

သုံႋေသ်ှပညာေ့သၞဝ့်ဆာႋသယ်အ်ဆုုဂ်ဏ်ှ အင်းဃ�ေဖ်ှသာဖဲၠေဝ့ေဆဝ်လ်ှ။ဏ်ေုအလ်ပု်ုဍင် ထာၜး ဏ်ဆု်ုၜဓး
ၜ� လ်ု

အးၜးစ� ၜုိဝ် ၜးဆါင့်ေဍ ဆု် ကုိဝ် ဖုံႋ၊ သံ� လိက်ဍံ�၊အီးေမလ်၊လိက်ဍံ�ဖဲၠ၊ဆု်ဟှင် မုိင့်ေဍသံ� ဆု်လႋူေဍ
ဂမိၠ�င်ႋဆုဂ်

မီဒီယာ သယ်လ်ဖုး မု်ကဲထင်းေဝ့ ကု် မိၠ�ဝ် အ်ဟှုင်ႋလက်ုကာၠလဝ့်ဆ�။

ကုိဝ်ၜင်ၠၜင်ၠ ဆု်ၜီးၜ� ဆု်ပု်ဍင် အ်ကုျင်ံသယ်လ်ဖုး ေအမွာဲ သုိဝ်ထိင်ႋမာၜုဂ်သာေဍမီၞသယ်ခါ ့ပုဂ်ထင်းလာႋ

ဏ်ကံုင်ပျ�တာ ေဍဖုံႋလီဍံ�သယ် ထံင်ႋလင် ကာၠ လ်ေုဃှဝ်ဆ�။ၜးလဲစ� ၜုိဝ် ဏင်ဆင့်ဍဝ်အ်ဟှုင်ႋ ေၜ့မု်ေဟှဝ်

စွးတယ်ဆု်မာ ထုက်ေဍထုက်ကာၜ�သယ် သီး အ်ှဆံင့်ထင်းထါင်ေဏဝ်လ်ေုအးဆ�။

မု်ၜးမာ အု်ထုက်ေဍအု်ထုက်ကာၜ� ကု်လံ�သယ်ပု်ေသ်ှလဆဲ�။
အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ�သယ်ယုိဝ် ပု်ေအးလဝ်ထင်းစ� ၜုိဝ် သံ� စုိဝ် ဝယ် (ဆု်ေမံယာထု့က်)
ဆု်ဆာႋအ်ဟှုင်ႋ ပ�ံင်

ထင်း အင်းလယ်ကာၜိက်ေဖ်ှထံင်အ်ထုုက်လ်ဆုင့် ထံင်စုိဝ် လ်ု အ်လုင်ခါင့်ထုက် အ်ှခုိဝ် ဆံင့်ဏး ဆု်�ပိ�င့်
ဆာႋ

(အ်ဏုါင်းဏီ့ “အ်ထုုက်” )ေဆဝ်လ်ှ။ပု်လဝ်ၜးသာ ဖံၠ�သယ်ၜးဆါင့်ေဍ ဏ်လုႋူ အ်ကုျင်ံ သယ်လ်ဖုး
ဆံင့်ဏးေထံ

ေဏဝ်ေဝ့ေအးဆ�။ပါေ့ဍ ဝါင်ဖါင်ေက့ကု် မိၠ�ဝ်၊ထ�ါဏ်ေုအင်တာနက်ေဟှဝ်ဆာႋသယ်ေဍ ဝိက်ဆိက်တ်
(ၜး)အက်ပ်

ဆု်မာသယ် ၜးဆါင့်ေဍ ပု်သုံႋေဏဝ်လ်ဖုးလဝ့်ဆ�။

https://ssd.eff.org/en/glossary/end-end-encryption


ဏဏါင်းေသ်ှယာအ့်ကု်ုဆာႋ ကုိဝ်ဏင်ဏင်ဏ်ှဍဝ် ကုံမု်ဏီ့ ဝု်ဆိက်တ်သီးခဝ့်မာ လ်ေုသ်ှယာလ့်ကုၠ်�ခၠင့်
လာဏင့်

သံ� စုိဝ်ဆု်�ပိ�င့်လ်ဏ်ုဖုံုလီ ဍံ�ေဍကံင်ပျ�တာဖါင်ကဲေဝ့ ေဆဝ်လ်ှ။ ဆု်လ်ဖုးဏ်ှ ပု်ကုိဝ်ေဝ့ ဆု်ကာၜိက်
ေြပလ်မိုင်

ေဆဝ်လ်ှဆ�။ တါင်ထင်းထမီၞႋ သီးမာ မာဟှာဟံှင်ထါင် အ်သီုးတ်ဇုါင်ႋလ်ေုဏဝ်ဆ�။

တႋူစူးဖံင်းသယ်လက်ုဆိင်းလ်ဖုး လ်ု  SSD ဆိက် ဖုိင် ဏ်ှ အ်ှေဝ့ေဍဆု်ပု်ယံ�ဆာႋထၟာဟံှင် သုံႋသီးေဝ့

အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ကု်လံ�သယ်ေဆဝ်လ်ှ။ဏ်ခုဝ့်ဏ်ှဍဝ် ဆု်ပုဂ်ေကဝ်မာၜုဂ်ဆု် ကုိဝ်မိင်အ်ဟှုင်ႋ
သုံႋေဖ်ှထုက်

အိဝ်ု ထုက်ဆု်ကာၜိက်လ်ှဆ�။ပါေ့ဍအ်လုႋူ၊ဆု်ဟှင် မုိင့် ဗီဒီယုိဝ် ကုိဝ် ဆုိင့်သာ၊သံ� လိက်ဍံ�

ေဍခင့်ခၠါင်အီးေမလ်သယ်သီးပါေ့ဝ့ေဆဝ်လ်ှ။

ၜးဆါင့်ေဍ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ကု်လံ�သယ်ဖင့်ေခါဟ် ဆု်ဆံင့်မံင်းၜးသာ လ်အ်ှုၜးစ� ၜုိဝ်
မု်ကဲထင်းေဝ့

သံ� စုိဝ်ဆု်ကာၜိက်အ်ၜုၠိက် လဝ့်ဆ�။ထုက် အိဝ်ု ထုက်ဆု်ကာၜိက်သယ်ဏ်ှ ပု်ဍင် ေဖ်ှ
လိက်ဍံ�သယ်ဆ�။ပၟာအ့်ဏံုင်

အ်ှ ခုိဝ် ဆု်ဆာႋအ်ဟှုင်ႋ သံ� စုိဝ် ဆု်ကာၜိက်အ်ၜုၠိက်ခါ ့ေအမွာဲလင့်ဖထင်း ဏ်စုက်တ်ဗိုက်ဆာဗာခါ ့

ေဍအက်ပ်ဆာဗာ ထံင် စုိဝ် လ်ခုင့်မာေဏဝ်ဆု်လင် အိဝ်ု လ်ှ။ဆု်အ်ကုာၠလ်ဆုင့် ဏ်သံု�    စုိဝ် လိက်ဍံ�မာ

ၜုိဝ်သယ်(ၜး) ဏ်ဝု်ုဆိက် ကု်လံ� ဆု်မာသယ် သံ�ထါင်ေဖ်ှကဲေဝ့ ဏ်ဆု်ု �ပိ�င့်လ်ထီုးဃှင်လဝ့်ဆ�။

ဆု်ကာလဂ်ုဖင့်လ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ဆု်ကာၜ� ကု်လံ�သယ်လ်ဖုးဏှ်ဍဝ် ေအမွာဲမီၞႋဏီဟှ့ာ မု်�ပိ�င့်ခၠါင်ၜးသာ

အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ဆု်ကာၜ�(ပၟာ့ အ်ကီုကုိ ေဍ ဘုိရစ်)သယ်ဏှ်ကုိဝ်ဟှာလက်ုဆိင့် ၜးအှ်ေဍ ေဒတာ data

ထၟာႋလဝ့်ဆ�။ပု်ကုိဝ်ေဝ့ ကီႋခၠ�ဂ်.လဝ့်ဆ�။ ဆု်ကီႋခၠ�ဂ်သယ် ပု်ေအသုံခါ ့အင်းလယ်ထါင်ေဖ◌်ှ ပု်ေဒတာ

လ်ဖံၠု�ဟ�ဟှာခါ ့ဏှ် ၜးတ်ေုကဝ် ေဝ့ ကီခၠ�ဂ် key. ဏှ်လဝ့်။

အ်ကီုးကုိ လ်သံု� စုိဝ်ဍာ်ၜး လိက်ဍံ�လ်ု ဘုိရိ အ်ေုဝ့ကာၜိက်ထာ အ်လုႋူအ်ထုာဟံှင် ဘုိရိကီးခၠ�ဂ်
လ်ခုါလ့ဝ့်ဏ်ှ

https://ssd.eff.org/en/glossary/encryption
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/key
https://ssd.eff.org/en/glossary/decrypt


ဆု်ကာပုဂ် ေဏဝ်ေဝ့ဆ�။ ေအးဟံှင် အ်ေုဝ့ခင့်ေထံ ေအင်တာနက်သံ� စုိဝ်ေဝ့ ဆု်မာ ေဆဝ်လ်ှ။

ေအမွာဲမီၞႋဆု်ဏယ်အင်းတ်ယှုာႋ အ်ကီုးကုိ ေဍ ဘုိရိခါဏ်ှ့ အ်ကီုကုိဏ်ှ သံ�  စုိဝ်လိက်ဍံ� ေဏဝ်ဍာ် ဆ�။

အ်ေုဝ့လ်ဟှုာလဝ့် မု်ပဝ်ႋဍးေဝ့ေဒတာသယ်ေဆဝ်လ်ှ။ထံင်ထါင် ဘုိရိအ်ှခါဏ်ှ့ဍဝ် အ်ေုဝ့သံ� ေဖ်ှေဍ

အ်ကီုးခၠ�ဂ်မာယဝ့်ေဖ်ှေဝ့ ပဝ်ႋယဝ့်ဆု်မာသယ်ေဆဝ်လ်ှ။

ဆု်မာၜုိဝ်ကုိဝ်ဏင်ဏင် ပၟာ့ ဂူဂဲလ်ဟှာင်းဂုတ်စ် လဝ်ပျပု်ယံ� ေဖ်ှ ဆု်ကာၜိက်ဆ�။အ် ုယုိဝ် ဏ်ှ မွာဲ

အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� လ်မွုာဲဆ�။ဆု်ၜီးၜိက်မု်ထ့ီဆာဟှင်ဏ်ှ ၜးအ်ှဍးေဍ ဆု်အ်ထုုက်ဆု်ခၠါင်ႋဟံှင်
ကီးသယ်ခဝ့်

မာကု်လံ� မု်ယဝ့်ေဝ့ ဆု်ကာၜိက်ေဍ ဆု်ကာပုဂ်သယ်ေဆဝ်လ်ှ။ေအမွာဲ ဏ်ေုအသံင့်ပု်ယံ� ကီးခၠ�ဂ်သယ်

ေဏဝ်လက်ုကာၠစ� ၜုိဝ် သံ�  စုိဝ်ဆု်ၜၠိက်ကာၜိက် မု်ဟံှင်ေခဝ်ေဝ့ေဆဝ်လ်ှ။

ဆု်လဝ်ေဝ့ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� မွာဲမီၞႋသံ�ဆာႋသယ် မု်ၜးအင်းကု်သ�ဝယ်ထာ ကီႋခၠ�ဂ်သယ် ေဆဝ်
လ်ှ။

ေအမွာဲဆံင့်အင်းတါင်ထာ ကီႋခၠ�ဂ်ထ့ီဆာဏ်ှ ဆာမွာဲတဝ်လံင်ကု်ဆာႋ ဏ်ှ ဆု်ကာၜိက် ေဍကာ ပုဂ်ထင်း
ေဏဝ်

ေဝ့ ကုိဝ်ၜင်ၠေဍေဆဝ်လ်ှ။ပု်သံ�  အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ခါ ့အ်ှ ေဍဆု်ကုင်းဆုိင် ၜးဆါင့်ေဍ
ကျ�ဂ်လဲႋုတင်းလက်ု

သယ် အင်းတါင်မာဏါင်းကီႋသယ်သီး ပါေဝ့လက်ုကာၠလဝ့်ဆ�။ ၜးဆါင့်
ေဍအ်သီုးဆု်မာလက်ုဆိင့်ဖင့်ေခါဟ်

ပု်လ်ဏုယ်အင်းၜးလာဏင့် ဆု်သံ�ဆာႋသယ်အ်ဟှုေဝ◌ထု်က် ဖုိင်သာလ်ခုဝ့် ခိၠ�ဝ်မာသာသ့ီ ဖံင်းဍိင်ဆု်မာ
ေဏဝ်

လ်ှဆ�။

လံင်အင်းဃ�သ်ှေယာ ့အးထင်း ဆု်ကာၜိက် ဖုိင်အိဝ်ု ၜးဏ်ှလဲ ယု်ၜးသ်ှေယာတ့ယ်ေဝ့
ဆု်ကာၜိက်အ်ကုျင်ံလဲ။

ကီႋခၠ�ဂ်ဆု်မာဍိင်လ်ု ဆု်ကာၜိက်ဖုိင် ေဍ ဆု်ကာၜိက်အ်မိုင်အ်စိုင်သယ်လ်ဖုးလ်ှဆ�။ၜးဆါင့်ေဍ

https://ssd.eff.org/en/glossary/decrypt
https://ssd.eff.org/en/glossary/encrypt
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-signal-ios#3
https://ssd.eff.org/en/module/what-should-i-know-about-encryption
https://ssd.eff.org/en/module/what-should-i-know-about-encryption
https://ssd.eff.org/en/module/key-concepts-encryption
https://sec.eff.org/articles/different-encryption


အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ဖုိင် ဆု်မာကုိဝ်မိင်အ်ဟှုင်ႋ မု်ပု်ယံ�လဝ်ပျထာဝယ်ကုိဝ်မိင် ဍေဏ်ှ ပု်ကုိဝ်ေဝ့

“ဖံၠ�ပုံကာၠကီႋခၠ�ဂ်ဆု်ကာၜိက်” လ်ှဆ�။အေသ်ှေယာၜ့းသာလက်ုဆိင်းအိဝ်ုဍဝ် �က်ုအးွအင်းဃ�လ်ု

အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ဆု်မာဝီခၞာ ဆ�။

ဆု်ကုိဝ်ဖုံႋလဍံီ� ေဍလက်ိသံ� စုိဝ်လ်ဖုး ဆု်ကာၜိက်လ် ုေအင်တာနက်လက်ိဍံ�လ်ဖုး

ဏ် ုေအကုိဝ် ဖုံႋလ်ဖုံုႋစူးဖံင်းဍေဖုံႋဖီၠခါ ့ဏ်ဆု်ုကုိဝ် သယ်ဏ်ှမွာဲ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ဆု်မာလ်မွုာဲဆ�။

ဏ် ုေအသံ� စုိဝ်ေကဝ်လိက်ဍံ�(ပါေ့ဍ SMS သီးေဆဝ်)လ်ဖုံုႋလ်ဖံၠု�းခါ ့လိက်သယ်လ်ဖုး ေကဝ်ၜိက်သာ
မု်ေဏဝ်

မွာဲေအးဆ�။ ပၠယ်တဝ်ဆု်ပုိင်�ကိ�င်ေခါဟ်ေဍ ဆာမွာဲမီၞႋဆံင့်ဏးေထံဆာသယ်ဏ်ှ မု်ဍးပဝ်ႋကဲေဝ့
ဏ်ဆု်ုခၠါင်ႋသယ်

လဝ့် ဆ�။ ေအမွာဲ ဏ်အုင်းဏင်ခိင့်ဖါဆု်မး ဆု်ပုိင်�ကိ�င်လ်မိၠုက်ခါ ့ သုံႋဖ်ှေကဲလာႋဆု်ကာၜိက်
ေအင်တာနက်

ဏင်မိင်ဍဝ်ဆ�။လျာႋသ� လ်မိုင်အ်ဟှုင်ႋ ဆု်ကာၜိက်သယ်လ်ဖုး ထါင်အင်းလယ်ေဝ့
ဗီဒီယုိဝ်လက်ုကာၠလ်ှဆ�။

ဆု်မာဆုိင်အ်ဍံုင်ပၟာ ့ကုိဝ်ဏင်ဏင်ဍေဆဝ့်ဝဲသယ်လ်ဖုး ေကဝ်မာဍိင်ေဍ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ဝယ်

ေဏဝ်လ်ှဆ�။

● ေစင်ကု်နယ် (အါင်အိအုက် ေဍ အါင်တၠိက်အ်ဟှုင်ႋ )
● ဖာတ့်စ်အက်ပ် (အါင်အိအုက် ေဍ အါင်တၠိက်အ်ဟှုင်ႋ )
● ဝု်ယာ

ဆု်မာဆုိင်အ်ဍံုင်လ်ဏုင်ဏင် အ်သုဓးဆု်လင်ဖူးအ်ှေဝ့ အ်ေုခါဟ်စံင် မာကု်လံ� ပု်ယံ� ေဍ ထုက်ေဍထုက်ကာၜ�
ေဏဝ်ေအးဆ�။

● ဂူဂဲလ် ဟါင်းကဝ်စ်

● လဝ်ကာကု်ယုိ

● လါင်ႋ

● စု်နက်ချက်တ်

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-signal-ios
https://ssd.eff.org/en/module/how-use-signal-android
https://ssd.eff.org/en/glossary/end-end-encryption


● ဝီချက်တ်

● ကျ�ကျ�

● ယးဟိသံု� လိက်ဍံ�

ေအဟံှင်ဆု်မာဆုိင်ကုိဝ်ဏင်ဏင် ပၟာဍ့ေေဖ့ဘွတ်ခ် သံ� လိက်ဍံ� သုိဝ် ေဍတယ်လီကါၠင် သုိဝ် သယ်ဏ်ှ
မွာဲပုဂ်ထင်း

အင်း ေက◌်ထှေဝ့ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� အ်ဟှုင်ႋသယ်ေဆဝ် လ်ှ။ပၟာ ့အါင်မဲဆိင့်(iMessage)

မွာဲမီၞႋဏီဟှ့ာ ဆုဂ် သုံႋစက်တ်ဗိုက်ခါသီ့း ဟ်သုံုႋေဏဝ်ေဝ့ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ေဆဝ်လ်ှ (iMessage)

ဆု်ကးဆု်ဟှယ်လ်မိုင်ဏ်ှဍဝ် မွာဲ အါင်ဖုံႋဆာႋ သယ်လ်ဖုးလဝ့် သုံႋေဏဝ်ေဝ့ ေဆဝ်လှ်ဆ�။)

ဏု်ဏယ်အင်းသံ�လက်ိဍံ�ဆု်မာဆုိင်ဆု်မာဖင့်ေခါဟ် မွာဖဲဝ်ႋၜုဂ်လဆဲ�။

အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� လ်ဖုး ပု်ဍင်ေဖ◌်ေှဏဝ်ေဝ့ ဆု်ပုိင်�ကိ�င် ဆာႋသယ် အင်းခုိဝ်ေယာဝ်ႋဆာႋသယ်

ေဍဟတ်ကာကု်မိၠ�ဝ်သယ်အ်ေုခါဟ်စံင် သံ� ေကဝ်လိက် အ်ဆု်ုမာေဍအ်လုဝ့်ဆ�။ ကုံရွာဲလက်ုဆိင်းလ်ဖုး

အင်းလယ်မာထ့ီဆာ လ်အ်ုသီုးသုံႋဆဝ့်ဝဲလ်အိဝ်ုဟံှင် ဏ်လ်ုခုဝ့်မု်သုံႋထ့ီဆာ  အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ�

လာဏင့် လ်အ်ုတုဝ်လံင် မု်သံ�  စုိဝ်ေဝ့ ဏ်ု ဒေတာ လ်ကုာၜိက်ဝယ် (ၜး) ေဍ ခၠင့်ဖုက်
ဆု်ကာၜိက်သယ်ေဆဝ်လ်ှ။

ကုံရွာဲအးဍွယ် ပါေ့ဍ (EFF ) မု်သုံႋလက်ုအ်ခုါ ့ေဟှဝ်ေဟှဝ်ပု်သ်ှေလဲဏ်ှခဝ့်ဍဝ် သ်ှေယာထ့�ါထ့ီဆာ (ပၟာ့

ဖာတ့်အက်ပ်၊ ပုိင်ေဏဝ်ေဖ့ဘွတ်ခ်(ၜး) ေစင်ကု်နယ်)ေဝ့ ၜးဆါင့်ေဝ့ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ�
တင်ုႋပါင်ကုိဝ် မိင်

ေဍဆ�။ ဏ် ုေအကၠ်�ခၠင့် ဆု်လင်ဖူးအ်ှလာဏင့် မီၞႋဆုဂ်ဆု်သုံႋတႋူစူးဖံင်းဍေလဝ်ပျထါင်ဆု်ကာၜိက်
ေသၞဝ့်ပညာ့

လက်ုကာၠ ဏဲပျလဝ်ဍံင် ဆု်သံ�  စုိဝ်ဆု်မာ လ်ဆု်ုဖင့်ေေခါဟ်သယ်လ်ဖုးဆ�။ OTR ေဍ PGP ဏ်ှမွာဲအ်ဍံုင်ပၟာ့

ဏီမိ့င် ေဆဝ်လ်ှ။ဆု်မာစု်နစ်သယ်လ်ဖုးဏ်ှ အ်ှ ခုိဝ်ပၠယ်တဝ်လ်ဆု်ုသုံႋဆာႋသယ် သ်ှေဝယ် သုံႋဆု်ကာၜိက်
ေသၞဝ့်

ပညာအ့်ဆုင့် သယ်ေအးဆ�။

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


ပ� ဆု်မာဏါင်း (OTR)ဏ်ှ မွာဲ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ပိၠ�တိကုဝ် ၜးဆါင့်ဍအ်ခုါတ့ဝ် ေကဝ်သံ� စုိဝ်လိက်

သယ်ဆ�။ တႋူစူးဖံင်း OTR ဖါင်ဏ်ှအိဝ်ုအ်သီုးသယ်ဏ်ှ သုံႋ ေဏဝ်ေဝ့ သံ� လိက်ဍံ�ဆု်မာ ၜုိဝ်အ်မိုင်
မိင်လ်ှဆ�။

● ေပဝ့်ေဂျင် (Pidgin) (ေဝင်ႋတိႋုWindows (ၜး) ေလင့်ဏာ့ Linux အ်ဟှုင်ႋ)

● အါင်တ်ယုါင်(macOS အ်ဟှုင်ႋ)

● ဂျစ်စီ(ေလင့်ဏာ၊ေဝင်ႋတိ◌ုႋေဍ macOSသယ်အ်ဟှုင်ႋ)

PGP ( (ၜး) ေဟှဝ်ၜးကုိင်ဆု်ကာၜိက်ထ� ) ယုိဝ်မွာဲ အ်ေုဟှဝ်ထုက်ေဝ့ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� လ်မိုင်ေဆဝ်

လ်ှ။ပု်  ေအလဝ်ထံင်လက်ု မု်ၜးသံ� ပ�ံင်ေဍ မု်ထင့်အင်းတါင် PGP လ်အီုးေမးလ်ဆ�။ဆု်ဍး

● မု်သုံႋ PGP လ်ု macOS အ်ဟှုင်ႋ ပု်သ်ှေလဲ။

● မု်သုံႋ PGP လ်ု Windows အ်ဟှုင်ႋ ပု်သ်ှေလဲ။

● မု်သုံႋ PGP လ်ု Linux အ်ဟှုင်ႋ ပု်သ်ှေလဲ။

PGP ဏ်ှ မွာဲ အီးေမးလ်အ်ဟှုင်ႋ အ်ၜုးတ် ုေကဝ်စွးထုက် ပညာ ့ေသၞဝ့် ၜးဆ� ေဍပုဂ် ေကံမာဍိင်ဆု်မာ
ေြပလ်ု

မိင်လ်ှဆ�။ ၜးဆါင့်ဍဆု်သုံႋ PGP မီၞႋသယ်ဏ်ှဍဝ် အး ထိၠ�င့် ေဍဆု်ေထါဟ်အ်ဆုင့်အ်ှေဝ့ထၟာႋလ်ှဆ�။

အု်ထုက်ေဍအု်ထုက်ကာၜ�သယ် လ်မုာၜးကု်လံ�အု်ကျင်ံသယ် ပု်သ်ှေလဆဲ�။

အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ဏ်ှ ပု်ဍင်ကာၜိက်ဆုိင်ေဝ့ ဏ်ဆု်ုပုဂ်ေကံဆု်မာသယ်ခါ ့ၜးဆါင့်ဍဆု်ဍးခံင်ဝဓႋ

လ်အ်ုေုမံယာ ့အိဝ်ုလ်ၜုင်ၠေအးဆ�။အ်ေုဝ့မာဆုိင်ပု်ဍင် ေဖ်ှလ်ု မက်တာဒေတာ ေအးဆ�။ပၟာအ့်ဍံုင်

လ်အုဓေမးလ်

အ်ကုျင်ံဖုိင် မၞဓႋဆု်ဟှယ်ပုဂ်ေကံဆာတယ်ွဆာႋသယ် ေဆဝ်လ်ှ။ဏ် ုေအကုိဝ်ထင်းလဓဍံ�ဖုံႋ

ဏ်အ်ှုဆု်လင်�ပိ�င့် လ်ဖုးသဓး မွာဲမက်တာဒေတာသယ်ဏ်ှ မာဆုိင်ေဏဝ်ေဝ့ ဏ်အ်ုကုျင်ံဆု် �ပိ�င့် လက်ုကာၠ

လ်အ်ုမုာဍိင်ဝယ် ကု်လံ� ဆု်ၜဓးၜ� လက်ုဆိင်းလ်ှဆ�။ဏ်ပု်ုဍင် ကာၜိက်ဆုိင်ေဝ့ ဏ်ဆု်ုပုဂ်ေကံဆု်မာသယ်ခါ ့

https://ssd.eff.org/en/glossary/record
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ၜးဆါင့်ဍဆု်ဍးခံင်ဝီႋ လ်အ်ုေုမံယာ ့အိဝ်ုလ်ၜုင်ၠေအးဆ�။အ်ေုဝ့မာ ဆုိင်ပု်ဍင်ေဖ◌်လ်ှမုက်တာဒေတာ

ေအးဆ�။ပၟာအ့်ဍံုင် လ်အီုေမးလ်အ်ကုျင်ံဖုိင် မီၞႋဆု်ဟှယ်ပုဂ်ေကံဆာတယ်ွဆာႋသယ် ေဆဝ်လ်ှ။ဏ်ု

ေအကုိဝ်ထင်းလီဍံ�ဖုံႋ ဏ်အ်ှုဆု်လင်�ပိ�င့်လ်ဖုးသီး မွာဲမက်တာဒေတာသယ်ဏ်ှ မာဆုိင်ေဏဝ်ေဝ့

ဏ်အ်ုကုျင်ံဆု်�ပိ�င့် လက်ုကာၠ လ်အ်ုမုာဍိင်ဝယ်ကု်လံ� ဆု်ၜီးၜိက်လက်ုဆိင်းလ်ှဆ�။

မက်တာဒေတာအေအ်ှဏ်ဖုံုႋဍွယ်စ� ၜုိဝ် ေဖ◌်လှင့်ေဝ့အ်လိုဝ့်ုေဍာဟ် ဆု်ဍ�ဂ်ဍွေဍ ဆု် �ပိ�င့်

ဟှာင်ႋကျင်ံးသယ် အ်ဟှုင်ႋ လက်ုကာၠ ေဆဝ်လ်ှ။

မက်တာေဒတာ ေအအှ်ဏ်ဖုံုႋဍွယ်စ� ၜုိဝ် ဖ်ှေလင့်ေဝ့ အ်ု လိဝ့်ု ေဍာဟ် ဆု်ဍ�ဂ်ဍွေဍ ဆု် �ပိ�င့်

ဟှာင်ႋကျင်ံးသယ်အ်ဟှုင်ႋ လက်ုကာၠ ေဆဝ် လ်ှ။ပၟာအ့်ဍံုင်

● အ်သီုးသယ် သ်ှေယာဝ့ယ် ဏ်ခၠုါင်ဍ�င်း မူးခွါဆု့်မာအ်ခုါ ့ေကဟှဝ် (2:24)ဏ်ှ မု်ဖ်ှေလင့်မု်ခၠါင်အ်ခုါ ့

(18)မု်ေဏံလ်ှဆ�။ လာဏင့် ဏ်လုဝ်ထါင်ဏ်ှအ်ကုျင်ံသယ်လဲဏ်ှ အ်သုဓး ေသ◌်ှ ယာေ့အး။

● အ်သီုးသယ် ၜးဆါင့်ေဍ ဏ်ု ေလဝ် ကုိဝ်ဆုိင့် လ်ထံုင်ဓံင့်ဂိတ် အိဝ်ု ဏ်မု်ုေယါဝ်သ့ီသာဆု်မာသယ်

ေဝင်ႋ ပွယ်မု် ေဏဝ် သုိဝ် အ်ှက်ှေဝယ်ဖုံႋလီဍံ�လာဏင့် ခၠါင် ကုိဝ်ဆု်လဝ်သယ်လ်ဖုး

ဆု်ေခါဟ်တင်အ်ကုျင်ံဏ်ှ အ်ှက်ှေဍးေဍ ဆု်ၜီးၜိက်ထၟာႋသယ်ဆ�။

● အ်သီုးသယ် ေသ်ှ ယာ့ ၜးဆါင့် ေဍ ဏ်ေုလဝ် အင်းစုိင် HIV အ်ှလ်အ်ှုအ်ကုျင်ံသယ်၊

သီး�ဆာအ့်မိုင်သယ်၊ ကုံမု်ဏီအ့်မိုင်သယ်သီး သ်ှေယာလ့ာဏင့် လဝ်ထင်းထာဝယ်

ဆု်လဝ်ဆု်ခၠါင်သယ်လ်ဖုး အ်သီုးသ်ှေယာေ့အးဆ�။

● အ်သီုးသယ် ေသ်ှယာ့ ဏ်ကုိုဝ်ခင့်လဝ်ဆု်ခၠါင်ေဍ NRA �ုံႋၜးဆါင့်ေဍ သုဂ်စူးဖံင်း ေဝင်ႋပွယ်အ်ကုျင်ံ

ခွင်ႋသယ် ေဆဝ် လ်ှ။ ေအဟံှင် ဏ် ုကုိဝ်ခၠါင် ေဍအ်မုါတ်သယ်လ်ထီုးဃှင်လာဏင့်

ဏ်ကုိုဝ်ဆုိင့်ဆု်မာသယ်ဖင့်ေခါဟ် ဆု်ပ�ပုဂ်လ်ကဲုထင်းၜးအ်ဟှုင်ႋ အ်သီုးအင်း ေက်ှမာ သူးထာ

ထ့ီဆာ ေဆဝ်လ်ှဆ�။

● အ်သီုးသယ်သ်ှေယာ့ ဏ်ု ေလဝ် အင်းစာဝယ် ဟ်မူုးမ်ှေယပ်ဆု်ဆာအ့်ကုျင်ံ လ်ဏုာႋဍီၜၠဲလာဏင့်

အ်သီုး ကုိဝ် လဝ်ပျထါင်ေဝ့ အ်ေုမါဝ်ႋဖါႋသယ်ေအးဆ�။ လာဏင့်သဓး

ဏ်လုဝ်ခၠါင်အ်ကုျင်ံသယ်လ်ဖုးဏ်ှ အ်သုဓး ပု်ဍင် ထာအ်ေုခါဟ်ကျင်ံ

ဟ်ဖံၠု�သ်ှေယာဏ့င်ဟှာေအးဆ�။



အု်မိင်ေဍာဟ်အု်ဏါင်းအု်ဟ�ဟှာသယ်လ်ဖုး

အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� လ်မိုင်လ်ှဏ်ှ အ်ဏုါင်းအ်ှေဝ့အ်မိုင်မိင်ၜးဆါင့်ေဍ အ်ု လိဝ့်ုေဍာဟ်ဏ်ု လ်ု ဆု်ၜီးၜ�

ပုဂ်ေကံဆု်မာ ဖုိင်အိဝ်ုဆ�။ေအ မွာဲဏ်မုာသုံႋ ဆု်မာ အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ဏ်ှစ� ၜုိဝ် မု်မာထ့ီဆာေဖ်ှ

ဆု်သံ�  ေကဝ်လိက် ၜးဆါင့်ေဍ ဆု်ပုိင်�ကိ�င်လက်ုဆိင်းလ်ှဆ�။မီၞႋ အးဟှာအှ်လာဏင့် ကုံမု်ဏီေ့ဍ

ဆု်ပုိင်�ကိ�င် ေခါဟ်သယ်လ်ဖုး မွာဲအ် ုေဟှဝ် ထုက် ဆု်တံယု�ဂ် လ်မွုာဲဆ�။ ေအဟံှင်

အ်ထုုက်ေဍအ်ထုုက်ကာၜ� ယုိဝ် မွာဲအ်ေုဍာဟ်ထုက်ဆု်တံယု�ဂ်လံင်ပျ�က်ဟ်ဖံၠု�ဖ်ှေေမံသယ်

လ်မိုင်မွာဲေအးဆ�။

ပၟာအ့်ဍံုင် ေအ မွာဲမီၞႋ ေခါဝ်ႋကု်တဝ်သာ မာဝ့ါ၊ေမါဝ်ႋဖါႋ၊(ၜး)ကု်လံ�ဆာႋသယ် မု်သံ� စက်တ်ဗိုက်သယ် ခါဏ်ှ့

သံ�  စုိဝ် ကဲေဝ့ ဆု်မာက�ုအ် ုကျင်ံသယ်ဏ်ှ ဍ�ဂ်လင်မာ ေဖှ◌ေ်ဝ့ လ်အ်ုသီုး ခိင့်ဖာလဲႋုလိက်ဍံ�အ်ကုျင်ံသယ်

ေဆဝ် လ်ှ။ မၞဓႋကုိဝ်ဏင်ဏင် ေခါဝ်ႋကု်တဝ် ေဍအ် ုသီးဖုံႋလီဍံ�အ်ဏုါင်းသယ် ဆု်မု်ဍးၜး အ်ကုျင်ံသယ်ဏ်ှ

အ်ေုခါဟ်စံင် အင်း ေက်ှကုိဝ်ဖိၠ�ဝ်ေဝ့ ေဍဖုံႋ လီဍံ�အ်ဏုါင်းမးသယ် ေဆဝ် လ်ှဆ�။

ပု်အေလဝ်ထ့ီဆာဏ်ှ ဆု်ၜီးၜ� ေဍဆု်ၜိက်ထ�အ်ဏုါင်းသယ်ဏ်ှ မွာဲဆု်လဲႋု ကျ�ိင်ေဏဝ်ေဝ့ ဆု်ၜီးၜ� ပုဂ်ေကံ

ေသၞဝ့်လ်မိုင်မွာဲေအးဆ�။ အက်ပ်လ်မိုင် ေဍအ်ေုဍာဟ်ထုဂ် ဆု်ၜီးၜ� အ်ဏုါင်းသယ်ဏ်ှ ၜးကု်တဝ် ေဍဏ်ု

လ်မွုာဲဏ်ု ထီသုိဝ် ေဍ အှ်ဆံင့် ေလဝ် ထါင် သုံႋ ဆု် မာသယ် ေဆဝ် လ်ှဆ�။ အ်မိုင်ေဍာဟ်ထုက် ေဍဆု်သုံႋ

ထုက်အက်ပ် လ်ဖုးဏ်ှ မွာဲထဓ့ခါနႋ် ေဍပုဂ်ေကံဆာတယ်ွအ်ဟှုင်ႋ အ်ထု်ုယဝ်ႋထုဂ် ဆု်မာသယ် ေဆဝ် လ်ှ။

ေအမွာဲ အ်ေုထါဟ်အ်ဆုင့် လင်ဖူးအ်ှဏ်ှစ� ၜုိဝ် ဆု်မာ ဆုိင်သယ် (ၜး)ဆု်ေလါဝ် ေစဝ်ဆု် မာသယ်

မွာဲအက်ပ်သယ်အ်ဟှုင်ႋ ဆု်လင်ဏ်ှစ� ၜုိဝ် မု်သံ�  စုိဝ် လိက်ဍံ�လ်ဖံၠု�အ်ှ အိဝ်ု မွာဲၜးတ် ုေကဝ်ေဟှဝ်

ပု်သ�ေအးဆ�။

ဏ် ုေအကၠ်� ခၠ�င့်ထ့ီဆာတယ်ေဝ့ ၜးဆါင့်လ်ု ဆု်ၜး လိဝ့်ု ေဍဆု် ၜးသာ ဆု်ၜီး ၜ� ပုဂ်ေကံဆု်မာ ေသၞဝ့်သယ်ခါ ့

ဏ်လ်ုဟှုာ မု်အ်ှဆံင့် ေဏဝ်ေဝ့ ပညာေ့သၞဝ့် မု်ဏဝ်ယဝ့်ေဝ့ ေဆဝ်လ်ှ။အ◌ုဏ်းသ်ှေစွးလ်ဟှုာဏ်ှ မွာဲဆု်

သ်ှေယာ ့ဏးသ်ှေအးအ်ကုျင်ံသယ်၊ ဆု်ဍးလ်ၜုးဍံင်အ်ကုျင်ံသယ် ၊အ်သုင့်ထိၠ�င့်အဲးုဆု်

�ပိ�င့်ဆု်မာအ်ကုျင်ံသယ်ဖင့်ေခါဟ် လံင်အင်းတါင်ဆု် ေဟှဝ် ထုက်သယ်အ်ဟှုင်ႋ မု်ကဲမု်ကဝ်ထင်းေဝ့

ကုိဝ်မိင် လက်ုဆိင်းဆ�။

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/secure-messaging-more-secure-mess
https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/secure-messaging-more-secure-mess
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
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/2018/03/building-secure-messenger

