
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိတွ်င် ဖုိင်ေဝမ�ြခင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း

ကက်�ှမီးယားေဒသမှာဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်တဲ့ အင်တာနက် ြဖတ်ေတာက်ြခင်း�ှင့် �ဖိ�ခဲွ�ှမ်ိနင်းြခင်းသည်
ဒီမုိကေရစီစနစ်တင်ွးတင်ွအ�ကာ�ှည်ဆုံးေသာအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်မ�ြဖစ်�ပီးေဒသတင်ွး�ိှ
ြပည်သူများ၏အသက်ကုိ ြပင်းထနထိ်ခုိက်ေသာသက်ေရာက်မ� ြဖစ်ေစခ့ဲသည်။ ထိခုိက်ဒဏ်ရာေပ�တင်ွ
�ုိင်းြပစွာေစာ်ကားြခင်းဆင့်၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉တင်ွ WhatsApp၏ ရက် ၁၂၀ သုံးစဲွသူ မူဝါဒအရ ကက်�ှမီးယား၏
WhatsApp အေကာင့်များသည် စတင်၍ ပိတ်သိမ်းြခင်းခံခ့ဲရသည်။

ယခုစာေရးသားေသာအချနိ၊်ဇနန်ဝါရီ(၂၀၂၀)တင်ွကက်�ှမီးယားေဒသ၏အကန ့အ်သတ်မ့ဲ
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည်တရားမဝင်ေသာအာဏာအလ�ဲသုံးစားမ�ြဖစ်သည်ဟအို��ယိ�ိင်ုငံ၏
�ိင်ုငံေတာ်တရား�ုံးချ�ပ်တရားဝင်ဆုံးြဖတ်ခ့ဲသည်။ ကန ့သ်တ်ထားေသာ ြမန�်�နး်ြမင့်အင်တာနက် ဘေရာဘ့င်�ှင့်
မုိဘုိင်းအင်တာနက်ကုိ အချ�ိေနရာများတင်ွ ြပနလ်ည်ရ�ိှေသာ်လည်း ခွင့်ြပ�ေသာစာရင်း သန ့�ှ်င်းေသာစာရင်း
ဝက်ဘ်ဆုိက်များကုိသာေရွးချယ်ခွင့်�ိှသည်။အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းများသည်လအူများအားသတင်းအချက်
အလက်မ�ေဝြခင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းအား ပိတ်ဆိ�တားဆီးရန် ဒီဇုိင်းလပ်ုထား�ပီး (လမူျားအား မုိဘုိင်းဖုနး်�ှင့် SMS

အချက်ပိ� ြခင်း စသြဖင့် လံြုခံ�မ�နည်းေသာ ဆက်သွယ်ေရးပုံစံစနစ်များကုိသာ သုံးရန်
တနွး်ပိ� ြခင်းြဖင့်အာဏာပုိင်များအေနြဖင့်�ကားြဖတ်နားေထာင်ြခင်းေလလ့ာေစာင့်�ကည့်ြခင်းများကုိ
လယ်ွကူေစသည်) ။ကက်�ှမီးယားေဒသ၏ အတင်း�ကပ်ဆုံးအင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ချနိမ်ျား အတင်ွးတင်ွ
လမူျားစုသည် လက်ေရးစာများသုံးြခင်း စာပိ� စာယူစနစ်များ သုံးြခင်းကုိသာ ယင်းတိ�၏ချစ်ခင်သူများ�ှင့်
သတင်းစကားပါးရနအ်ြခားေရွးချယ်စရာမ�ိှ၍ေရွးချယ်စရာအြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲရသည်။ပိတ်ဆိ�တားဆီးြခင်းအားလံု
◌းကုိေ�ှာင်တိမ်း�ိင်ုရန် ေသချာေပါက်နည်းလမ်း မ�ိှေသးေသာ်လည်း တက်�ကလ�ပ်�ှားသူ�ှင့် မိတ်ေဆွတိ�၏
စကားလက်ဆုံများမှတဆင့် က��်ပ်ုတိ� ေလလ့ာခ့ဲသည်မှာ အချ�ိေသာ နည်းလမ်းများ�ှင့် ချ�်းကပ်နည်းများသည်
ေအာ့်ဖ်လိင်ုးမ�ေဝြခင်း�ှင့် ဆက်သွယ်ြခင်းများ အေြခအေနေပ�မူတည်�ပီး သင့်အတက်ွ အလပ်ုြဖစ်�ိင်ုမည်။
မှတ်ချက်ြပ�ရနမှ်ာ အချ�ိေရွးချယ်�ိင်ုေသာလမ်းများသည် စတင်ြပင်ဆင် setup လပ်ုရနအ်တက်ွ
အင်တာနက်လိအုပ်သည်။ (app ေဒါင်းလပ်ုလပ်ုြခင်း စသြဖင့်)

အနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�စနစ် NFC, Bluetooth �ကိ�းမ့ဲအနးီကပ်ဆက်သွယ်Wifi Direct မှတဆင့်
ဖုိင်မ�ေဝြခင်း

သင်ဖုနး်နဲ ့ နးီရာတင်ွ�ိှေသာ ဖုနး်သိ� မဟတ်ုdevice တခုကုိဆက်သွယ်ရန ်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မ��ိှရန်
မလိအုပ်ပါ။Bluetooth,Wifi,Direct,NearFieldCommunicationNFC/နးီစပ်ရာကွင်းြပင်ဆက်သွယ်စနစ်အင်တာန
က်မလိအုပ်ပါ။(တခါတရံ အင်ဒ�ုိက်ဘိနး်ဟလုည်းေခ�သည်)။Bluetooth �ှင့် Wifi Direct �ှစ်ခုစလံးုသည်
�ကိ�းမ့ဲဆက်သွယ်နည်းပညာ ြဖစ်�ပီ ဖုနး်သိ� မဟတ်ုdevice�ှစ်ခုကုိ ချတ်ိဆက်ပိွ�င့် သိ� မဟတ်ု ကွနယ်က်ြဖန ့ခ်ျစီက်
မ�ိှဘဲ “စုံတွဲဆက်သွယ်” �ိင်ုပါသည်။  Wifi Directက ပုိမုိကျယ်ဝနး်ေသာ အကွာအေဝးကုိ Bluetooth

ထက်ပုိ၍လျင်ြမနေ်သာေဒတာလ�ဲေြပာင်းမ�ပ့ံပုိး�ိင်ုပါသည်၊သိ� ေသာ်ပါဝါကုိအလနွတ်ရာပုိသုံးသည်။ တချနိတ်ည်းမှာ
NFC သည် ပုိမုိတိေုတာင်းေသာ အကွာအေဝးကုိ Bluetooth or Wifi Direct ထက်ေ�ှးေသာ လ�ဲေြပာင်း��နး်ြဖင့်
သိ� ေသာ် ပုိမုိြမနဆ်နစွ်ာချတ်ိဆက်�ပီး ပါဝါသုံး��နး်နည်းသည်။ ထိ� ေ�ကာင့် ပမဏနည်း လ�ဲေြပာင်းြခင်းြဖစ်မယ်
စက်�ှစ်ခုလံးုလက်ထဲ�ိှမယ်ဆုိ အသုံးဝင်သည်။

https://wp.me/p4j1y7-78C
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/05/the-personal-and-economic-cost-of-kashmirs-internet-ban
https://www.buzzfeednews.com/article/pranavdixit/hundreds-of-kashmiris-are-disappearing-from-their-whatsapp
https://www.buzzfeednews.com/article/pranavdixit/hundreds-of-kashmiris-are-disappearing-from-their-whatsapp
https://www.dw.com/en/indian-court-kashmir-indefinite-internet-shutdown-illegal/a-51954255
https://www.dw.com/en/cut-off-kashmir-resorts-to-primitive-communication-methods/a-49993089


Wifi Directကေတာဘ့လးူတထုက်စာရင်ေဝးေဝးေရာက်�ပီး ေဒတာေတကုိွ ြမနြ်မနေ်ြပာင်းေရ� ��ိင်ုစွမ်း�ိှေပမယ့်
ပါဝါသုံးတာအရမ်းများပါသည်တချနိတ်ည်းမှာNFCအနးီကပ်ဆက်သွယ်မ�ေလးစင်တီမီတာပုိ�ပီးနးီနးီအကွာအေဝးနဲ ့
ေြပာင်းေရ� �ချနိလ်ည်းပုိေ�ှးေကွးပါသည်သိ� ေသာ် သူက ဆက်သွယ်မ�ပုိြမန�်ပီး ပါဝါသုံးတာပုိနည်းတာမိ� ခပ်ြမနြ်မနန်ဲ ့
နည်းနည်းပဲ ေြပာင်းေရ� �မယ် စက်�ှစ်ခုလံးုလက်ထဲမှာ�ိှမယ်ဆုိ အသုံးဝင်ပါတယ်၊၊
သင့်ရဲ�ဖုနး်မှာBluetooth, Wifi Direct or NFC features အဂ်ါရပ်များက တပါတည်းပါလာ�ပီး
မ�ေဝဖိ� နည်းလမ်းများကုိလည်း ြပသထား�ိင်ုေချ�ိှပါသည်။ ဒါအ့ြပင် ဖုိင်းေတကုိွမ�ေဝတဲ့ အဂ်ါရပ်မျ�ိးြဖစ်တဲ့ Files

by Google app က့ဲသိ� နည်းပညာများလည်း ေပါင်းစပ်ထားမှာပါ။

အေရး�ကီးမှတ်ချက်။ဒီဝနေ်ဆာင်မ�ေတကွေတာ့ ဆက်သွယ်ဖိ�လယ်ွကူ�ပီး အားနည်းချက်ကေတာ့ လံြုခံ�မ�မ�ိှပါ။
Bluetooth and wifi များသည် တည်ေနရာေဒသကုိ ေြခရာခံြခင်း သင့်ဖုနး်deviceအချက်အလက်ေတကုိွ
စုံစမ်းစစ်ေဆးလိ�ရ�ိင်ုပါသည်။ �ကားြဖတ်ေဖာက်ထွင်းသူများကလည်း သင့်ဖုနး်device ကုိ စုံတွဲဆက်သွယ်ဖိ�
�ကိ�းပမ်းတာမျ�ိး မလိခုျင်တဲဖုိ့င်ေတကုိွ ပိ� လိက်ုတာမျ�ိး သိ� မဟတ်ု ထိခုိက်လယ်ွတဲအ့ေြခအေနမှာ သင့်ဖုနး်deviceကုိ
ထိနး်ချ�ပ်တာမျ�ိးေတွ လပ်ု�ိင်ုပါသည်။ပုိ�ပီးလံြုခံ�မ��ိှဖိ� ဆုိရင် စက်ေတွကုိ မသုံးတ့ဲအချနိမှ်ာ
ဝနေ်ဆာင်မ�ေတွအားလံးုကုိပိတ်ထား�ပီး လံြုခံ�ေသာေနရာမှ ြပနဖွ်င့်တာမျ�ိး app ေတွကုိ လိအုပ်တာဘဲ
ဘာလ/ဲဘယ်သူလခွဲင့်ြပ�ချက် ကန ့သ်တ်ထားတာမျ�ိး ဖုနး်လံြုခံ�ေရးစနစ် ကုိေလက့ျင့်�ပီး update
အ�မဲလပ်ုေနတာမျ�ိး ခုိင်မာေသာလ��ိဝှက်နပံါတ် passcode ထားတာမျ�ိးလပ်ုရမှာြဖစ်သည။်

�ကိ�းမ့ဲစနစ်ြဖင့်ဖုိင်များကုိမ�ေဝြခင်း �ကိ�းမ့ဲဆက်သွယ်မ�ဧရိယာကွနယ်က်

�ကိ�းမ့ဲhard drive သိ� မဟတ်ု flash drive များကုိ အဖ�ဲတင်ွး သိ� မဟတ်ု လမူျားစုကုိ တ�ပိ�င်နက်တည်း
ဖုိင်မ�ေဝရာတင်ွ သုံး�ိင်ုသည်။Wifi driveသည်များေသာအားြဖင့် ��န�်ကားချက်များ�ှင့်အတူ သိ� မဟတ်ု drive

ဆက်သွယ်ရန် app များပါ�ပီး သုံးစဲွရန် လယ်ွကူသည်။ လံြုခံ�ေရးအတက်ွ drive ကုိ လ��ိဝက်နပံါတ်လပ်ုရန်
သတိရပါေစ။�ကိ�းမ့ဲdriveမ�ိှဘူးဆုိရင်ပုံမှနU်SBdriveကုိ�ကိ�းမ့ဲကွနယ်က်ြဖန ့ခ်ျကိီရိယာမှာပလပ်ထုိး�ပီးသုံးလိ�ရပါ
သည်။USBအေပါက်ပါေသာခရီးသွားကွနယ်က်ြဖန ့ခ်ျကိီရိယာသည်ေဈးသက်သာ�ပီးသယ်ယူရနလ်ယ်ွကူသည်။သုံး
စဲွသူသည်USBdriveကုိအင်တာနက်မလိဘဲုေဒသတင်ွးဧရိယာကွနယ်က်မှတဆင့်ဆက်သွယ်�ိင်ုသည်။
ဖုနး်ထဲမှာ�ိှေသာဖုိင်များကုိ USB drive �ှင့် ဝင်ေရာက်ချတ်ိဆက်ရန် ဖုိင်မနေ်နဂျာ app ကုိ သုံးစဲွ�ပီးSolid Explorer

က့ဲသိ� ကွနယ်က်တင်ွး�ိှ သုိေလှာင်ခနး်များကုိ ဆက်သွယ်�ိင်ုသည်။ ကွနယ်က်ြဖန ့ခ်ျကိီရိယာ၏ အိင်ုပီလိပ်စာကုိ
သင့်ဖုနး်၏ advanced wifi settings တင်ွ ေတ��ိှ�ိင်ုသည်။
ေနာက်တခုသုံး�ိင်ုတဲ့ နည်းလမ်းတခုက PirateBox လိ�ေခ� တဲ့ ကုိယ်တိင်ုလပ်ု ပေရာဂျက်ြဖစ်�ပီးေတာ့
လိင်ုစင်�ိှဖရီးေဆာဖ့်ဝဲြဖစ်သည်။အေပ�မှာြပထားသလိပဲုဖုိင်ေတကုိွမ�ေဝ�ိင်ု�ပီးPirateBoxကအမည်မသိမ�ေဝခွ
င့်ေပးမှာြဖစ်တဲအ့ြပင်ချက်နဲ ့ မတ်ေဆ့ပိ� �ိင်ုတဲ့ အဂ်ါရပ်များလည်းပါဝင်ပါသည်။ PirateBox ကုိြပင်ဆင်ြခင်း
setupလပ်ုဖိ�အတက်ွ ေဆာဖ့်ဝဲ အပုိင်းအစအနည်းငယ်ကုိ download, install နဲ ့ setup လပ်ုရမှာြဖစ်ပါသည်။
��န�်ကားချက်များကုိ Pirate Box ဝက်ဘ်ဆုိက်တင်ွ �ကည့်ပါ။

မိတ်ေဆွချင်းချက်လပ်ု�ပီးဆက်သွယ်ြခင်း

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=sr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=sr
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2
https://piratebox.cc/
https://piratebox.cc/openwrt:diy
https://piratebox.cc/openwrt:diy


တက်�ကလ�ပ်�ှားသူကွနယ်က်များမှတစ်ဆင့်သတိြပ�မိလာတဲအ့သစ်က့ဲသိ� မိတ်ေဆွချင်းအချက်ပိ�ဆက်သွယ်တဲ့
app များတင်ွ Briar and Bridgefy တိ� ြဖစ်သည်။က��်ပ်ုတိ� သုံးစဲွဖူးြခင်းမ�ိှေသးေသာ်လည်း
စမ်းသပ်သုံးစဲွဖူးသူများကုိ သိ�ိှပါသည်။

Briar သည် ပွင့်လင်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်�ပီး �ှစ်ဖက်လံးုလ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်း ေသာစနစ်ြဖင့် အချက်ပိ� ေသာapp

ြဖစ်�ပီးဗဟိဆုာဗာကုိ အားကုိးြခင်းမ�ိှဘဲသုံးစဲွသူများ၏ဖုနး်(device)များကုိsyncsဆဲွယူြခင်း( သုံးစဲွသူတိင်ုး၏
device တင်ွ အေ�ကာင်းအရာများကုိ အသက်ဝင်ေနမည်။အင်တာနက်မသုံးဘဲ Bluetooth or Wifi သုံး�ုံြဖင့်လည်း
ဆဲွယူ�ိင်ုသည်။ (အင်တာနက်ရချနိတ်င်ွ Tor ကွနယ်က်ကုိသုံး�ပီး ဆဲွယူ�ိင်ုသည်) Briar သည် ကုိယ်ပုိင်အပ်ုစုဖ�ဲ ြခင်း
အများသုံးဖုိရပ်များ ဘေလာဂ့်များလည်း တည်ေဆာက်�ိင်ုေသာ အဂ်ါရပ်များပါသည်။ ေအာ့်ဖ်လိင်ုးသုံးချနိတ်င်ွ
သင်၏အကွာအေဝးသည် Bluetooth or Wifi အကွာအေဝးက့ဲသုိ ကန ့သ်တ်ချက်�ိှသည်။ (အများဆုံး တရာမီတာ)
တချနိတ်ည်းတင်ွBridgefyသည်�ှစ်ဖက်လံးုလ��ိဝှက်လံြုခံ�ေသာ(တိက်ု�ုိက်အသံလ�င့်ေသာအဂ်ါရပ်သုံးြခင်းမှအပ)

အချက်ပိ� ေသာ app ြဖစ်�ပီး Bluetooth ကုိသုံး�ပီး အချက်ပိ�သည်။ Brairနဲမ့တေူသာအချက်က
မတ်ေဆ့သည်အကွာအေဝး�ှည်�ှည်ခရီးေရာက်�ိင်ုသည်။အြခားBridefyသုံးစဲွသူများ၏ပုိက်စိတ်တိက်ုထားေသာကွ
နယ်က်မှ ခုနဆွ်ြခင်း (ရည်ရွယ်�ပီးပိ� သူသာဖတ်လိ�ရမည်ြဖစ်သည်)။ Bridgefy သည် Briar က့ဲသိ�
ကုိယ်ပုိင်အဖ�ဲ၊ဖုိရမ်၊ဘေလာဂ့်အဂ်ါရပ်များမပါ�ိှေသာ်လည်းတိက်ု�ုိက်လ�င့်ေသာစွမ်းရည်�ိှ�ပီးတ�ပိ�င်တည်းတင်ွ
သင့်ဆက်သွယ်သူ စာရင်းထဲတင်ွ မပါေသာ Bridgefy သုံးစဲွသူ ၇  ေယာက်ဆီအထိ ပိ� �ိင်ုသည်။ (လိအုပ်ချက်အရ
တိက်ု�ုိက်လ�င့်ေသာ မတ်ေဆ့များသည် လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်း encrypted မြဖစ်ပါ)။

လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းSMSမှတဆင့်ဆက်သွယ်ြခင်း

ဖုနး်လိင်ုးနဲသွ့ားေသာ အချက်ပိ� ြခင်းသည် အက်စ်အမ်အစ်ပိ� ြခင်းသည် အင်တာနက်အေပ� မီှကပ်စရာမလိပုါ၊
အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ထားြခင်းတင်ွလည်း အသုံးြပ��ိင်ုသည်။ သိ� ေသာ် လံြုခံ�မ�လံးု၀မ�ိှပါ။ အင်တာနက်�ိှမှ
သုံးလိ�ရေသာ app များြဖစ်သည့် WhatsApp or Signal နဲမ့တသူည်မှာ SMS သည် �ှစ်ဖက်စလံးုကုိ
လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထားြခင်းမ�ိှဆုိလိသုည်မှာ အချက်ပိ� ြခင်း�ှင့် သူတိ�၏ metadataများသည် အစုိးရနည်းတူ
ဖုနး်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူများဟတ်ကာများက�ကားြဖတ်၍ထုိအချက်ပိ� ြခင်းများကုိဖတ်���ိင်ုသည်။
SMSများသည်လှည့်စား�ိင်ုသည်။ဆုိလိသုည်မှာပိ� ေပးသူသည်သူတိ�၏လိပ်စာအချက်အလက်ကုိလိမ်လည်�ပီးတြခ
◌ားသူအေနနဲ ့ အေယာင်ေဆာင်�ပီးေပးပိ� �ိင်ုသည်။
SMS ပိ� စရာ�ိှလ�င် Silence ဆုိတဲ့ app သည် �ှစ်ဖက်စလံးုကုိ လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းထားေသာ SMS ြဖစ်သည်။
ပွင့်လင်းအရင်းအြမစ်ြဖစ်�ပီးSignal၏လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်းလပ်ုထုံးလပ်ုနည်းကုိသုံးထားသည်။က��်ပ်ုတိ� ကုိ
ယ်တိင်ုစမ်းသပ်ဖူးြခင်းမ�ိှေသာ်လည်းအြခားသူများသုံးသည်ကုိ�ကားဖူးသည်။ေပးပိ� သူေရာလက်ခံသူပါinstallလု
ပ်ထားရမှာြဖစ်�ပီးလဲလှယ်ေသာေသာခ့ျက်�ိှရမှာြဖစ်သည်။SMSသည်သင့်ရဲ�တယ်လီကွနး်ဆာဗာကုိြဖတ်�ပီးမှသွား
မှာြဖစ်တဲအ့တက်ွSilenceကုိသုံးရင်ေတာင်မှလ��ိဝှက်ေသာမတ်ေဆ့ကုိပိ� မှာြဖစ်ေသာ်လည်း မတ်ေဆ့ရဲ�metadata

ေတကုိွေတာ ့တယ်လီကွနး် ကုမ�ဏီေတကွေန အချက်အလက်�ှာေဖွ�ိင်ုမှာ ြဖစ်ပါသည်။

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြဖတ်ေတာက်ြခင်းပိတ်ပင်တားဆီးထားေသာဆုိက်ဒ်များကုိေ�ှာင်တိမ်းြခင်း

https://briarproject.org/
http://www.bfy.buzz/
https://briarproject.org/how-it-works/
https://www.torproject.org/
https://medium.com/bridgefy/how-to-use-the-bridgefy-offline-messaging-app-b4799af7649b
https://silence.im/


မ�ကာခဏအားြဖင့် အင်တာနက်ြဖတ်ေတာက်ြခင်းသည် အင်တာနက်တစ်ခုလံးု ြပတ်ေအာင်ပိတ်ြခင်းမဟတ်ုဘဲ
အချ�ိသီးြခားဝက်ဘ်ဆုိက်ဒ်�ှင့်ဆုိ�ှယ်မီဒီယာများကုိသာပိတ်ပင်ြခင်းလည်းြဖစ်�ိင်ုသည်။အာဏာပုိင်အစုိးရသည်
အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူISPများမှတစ်ဆင့်အိင်ုပီလိပ်စာေပ�အေြခခံေသာပိတ်ပင်ြခင်း
အေ�ကာင်းအရာသိ� မဟတ်ု DNS looups ဒိမိုနး်အမည်စနစ်�ှာေဖွြခင်းစနစ်ကတစ်ဆင့် ပိတ်ပင်�ိင်ုသည်။
ဆုိက်ဒ်တခုကပိတ်ပင်ထားြခင်းခံရသလားဆုိတာမေသချာဘူးလားအဖ�ဲအစည်းများြဖစ်ေသာ
Open Observatory of Network Interference and Netblocks စေသာအဖ�ဲအစည်းများက
ေလလ့ာေစာင့်�ကည့်ချင်း အင်တာနက်ြပတ်ေတာက်မ�နဲ ့ ပတ်သက်�ပီး တိင်ုးတာြခင်း ဆင်ဆာြဖတ်ြခင်းကုိ
ကမ�ာ�ှင့်တဝနး်တင်ွလပ်ုေဆာင်သည်။ကံေကာင်းေထာက်မသည်မှာသင့်တင်ွအင်တာနက်ဝင်ေရာက်ချတ်ိဆက်ခွင့်
�ိှသမ� ကာလပတ်လံးု တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းပိတ်ဆိ� ြခင်းကုိ ေကျာ်ြဖတ်�ိင်ုေသာ နည်းလမ်းများ�ိှေသးသည်။
လ��ိဝှက်ထိနး်သိမ်းြခင်းencryption�ှင့်အတပိူတ်ဆိ�ထားေသာဆုိက်ဒ်များကုိေ�ှာင်တိမ်း�ပီးအသုံးြပ�ြခင်းသည်လည်
◌း သင့်�ိင်ုငံတင်ွ ရာဇဝတ်ြပစ်မ�အြဖစ်သတ်မှတ်�ိင်ုေ�ကာင်း သတိြပ�ပါ။

ဗီပီအန ်ေခ� လ��ိဝှက်ဆက်သွယ်ကွနယ်က်
အိင်ုပီအေြခခံ�ှင့်အေ�ကာင်းအရာကုိအေြခခံေသာပိတ်ပင်တားဆီးြခင်းကုိေ�ှာင်ကွင်းေကျာ်ြဖတ်ရနန်ည်းလမ်းတခု
မှာProtonVPNorTunnelBearက့ဲသိ�လ��ိဝှက်ကွနယ်က်စနစ်ဗီပီအနသုံ်းြခင်းြဖစ်သည်၊၊
ဗီပီအနမှ်တစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ေသာအခါအင်တာနက်အသွားအလာလမ်းေ�ကာင်းသည်လ��ိဝှက်လံြုခံ��ပီးဗီပီအနဆ်ာ
ဗာမှတစ်ဆင့်တစ်ြခားအရပ်ေဒသ၊အြခား�ိင်ုငံအစ�ိှသြဖင့်ေြပာင်းသွား�ပီးအမှနတ်ကယ်ရည်ရွယ်ရာအရပ်�ှင့်သင့်
အင်တာနက်အသွားအလာလမ်းေ�ကာင်းအေ�ကာင်းအရာကုိသင့်အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူအား ဖုံးကွယ်သည်။
ြဖတ်သနး်သွားေသာေ�ကာင့်တကယ်ေနရာအစစ်အမှနန်ဲပ့ါဝင်မ�များကုိလမ်းေ�ကာင်းေြပာင်းေပးသည်။
တချ�ိ�ိင်ုငံအစုိးရများက ဗီပီအနသုံ်းစဲွမ�ကုိ ပိတ်ပင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ပိတ်ထားေသာ ဗီပီအနမှ် တဆင့်သုံးစဲွမ�ကုိ
ေြခရာခံြခင်းများ လပ်ု�ိင်ုသည်။ အေရး�ကီးသည်မှာစိတ်ချရေသာ ဗီပီအနကုိ်သုံးစဲွြခင်း အချက်အလက်များကုိ
မစုေဆာင်းေသာတစ်ခုကုိသုံးစဲွြခင်းကုိြပ�သင့်သည်။မည်သည့်�ိင်ုငံတင်ွဗီပီအနက်�ိှေနသလဲသူတိ� ရဲ�
ဆုံးြဖတ်သုံးသပ်မ�များသည်တရားဆုိင်ရာလမ်းေ�ကာင်များ�ိှမ�ိှတစ်ချ�ိအစုိးရသည်ဗီပီအနကုိ်ခွင့်ြပ�ေသာ်လည်း
သင့်အချက်အလက်များကုိ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းြခင်း ေလလ့ာစစ်ေဆးြခင်းများလပ်ုေဆာင်သည်။

DNS ဆာဗာ ဒုိမိနး်အမညစ်နစ်

DNS (ဒိမိုနး်အမည်စနစ်) ဆာဗာေတဟွာ ဒိမိုနး်အမည်ေတကုိွ ဘာသာြပန�်ပီး အလပ်ုလပ်ုတဲ့ သိ� မဟတ်ု
သုံးစဲွသူအေနနဲ ့ နပံါတ်ပါေသာ အိင်ုပီလိပ်စာများကုိ �ုိက်ထည့်�ပီး အင်တာနက် ဝက်ဘ်စာမျက်�ှာေတကုိွ
ခဲွြခားသတ်မှတ်တဲ့ URL ေတွ ြဖစ်ပါသည်။ ISP အင်တာနက်ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသူသည် ဒိမိုနး်အမည်စနစ် DNS

ဆာဗာများကုိ ြပ�ြပင်�ပီး အချ�ိေမးြမနး်ချက်များကုိ ထိနး်ချ�ပ်ြခင်း ဝက်ဘ်ဆုိက်ဒ်မ�ိှပါ ဟ၍ူ
မမှနေ်သာစာမျက်�ှာများကုိြပနပိ်� ြခင်းလပ်ုသည်။
၂၀၁၄ ခု�ှစ် တရီူကီေရွးေကာက်ပဲွကာလာအတင်ွး တရူကီဝန�်ကီးချ�ပ် Recep Tayyip Erdogan က တစ်ွတာကုိ
ပိတ်ရန�်ကိ�းစားတနုး်က ထုိနည်းကုိသုံးခ့ဲေသာ်လည်း ပိတ်ပင်ြခင်းကုိ တက်�ကလ�ပ်�ှားသူများက
လျင်ြမနစွ်ာေဖာက်ထွင်း�ပီးဗီပီအင်သုံးရန�ှ်င့်ဒိမိုနး်အမည်စနစ်DNSဆာဗာေြပာင်းရနအ်သုံးဝင်သည့်အချက်များကုိ
တဆင့်�ပီးတဆင့် တဆင့်ချင်း တားဆီး�ိင်ု�ိင်ုခ့ဲသည်။

https://ooni.org/
https://netblocks.org/
https://protonvpn.com/
https://www.tunnelbear.com/
https://www.theverge.com/2014/3/21/5532522/turkey-twitter-ban-google-dns-workaround
https://www.theverge.com/2014/3/21/5532522/turkey-twitter-ban-google-dns-workaround
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/21/turkey-twitter-users-flout-ban-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2014/mar/21/turkey-twitter-users-flout-ban-erdogan


မူလDNSဆာဗာကုိ ဖုနး်ရဲ�network သိ� မဟတ်ု wifi setting မှာ ေြပာင်းလိ�ရပါသည်။ ဆာဗာသုံးတဲအ့ခါ
မူလDNSဆာဗာ တမျ�ိးတည်းမသုံးဘဲ အေြပာင်းအလဲဆာဗာေတြွဖစ်တဲ့ Google Public DNS or quad9 ေတကုိွ
ေြပာင်းလဲသုံးြခင်းြဖင့် DNSကုိ အေြခခံ�ပီး ပိတ်ဆိ�တာေတကုိွ လှည့်ပတ်သွား�ိင်ုမှာြဖစ်ပါသည်။ Quad 9

တင်ွQuad 9 Connect . ဟေုခ�ေသာ app တစ်ခုလည်း�ိှသည်။ယခုစာေရးေနသည့်အချနိတ်င်ွ Quad9 connect

appသည် စတင်အသုံးြပ��ိင်ုရန ်စမ်းသပ်သည့်အဆင့်မှာသာ�ိှေသးသည်။

ပိတ်ပင်ြခင်းကုိေ�ှာင်တိမ်း�ိင်ုေသာအသုံးများသည့်နည်းလမ်း�ှစ်မျ�ိးသာ�ိှသည်။
အတင်ွးကျကျအချက်အလက်များကုိေလလ့ာလိလု�င်“InternetSociety, AccessNow, Security-in-a-Box and

EFF” တင်ွ အတင်ွးကျကျ အချက်အလက်များကုိရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using
https://www.quad9.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quad9.aegis&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-content-blocking/
https://www.accessnow.org/ways-circumvent-internet-shutdown-democratic-republic-congo/
https://securityinabox.org/en/guide/anonymity-and-circumvention/
https://ssd.eff.org/en/module/how-circumvent-online-censorship
https://ssd.eff.org/en/module/how-circumvent-online-censorship

