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အင်တာနက်အပိတ်ခံရတာ<တွအတွက် !ပင်ဆင်မ လမ်းန်ချက်ှင့် အွန်လိုင်းအသုံး!ပချနိ်မှာ စိတ်ချလုံFခံ

ရ<အာင် ဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်းများ 

!ဖ!ဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်!န့တွင် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းလိုက်ပီး ပထမသီတင်းတစ်ပတ်တွင်းမှာပင် 

=မန်မာိုင်ငံမှာ ၂ ကိမ်တိုင်တိုင် အင်တာနက်ပျက်!တာမ =ဖစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမက!တာ့ !ဒ!အာင်ဆန်းစု

ကည်ှင့် !ခါင်း!ဆာင်ပိုင်း!တွကို ဖမ်းဆီးတဲ့အချနိ်မှာ=ဖစ်ပီး!တာ့၊ !နာက်တစ်ကိမ်က!တာ့ ရက်

အနည်းငယ်အကာ စစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ဆ=ပမ!တွ ပျံှံလာတဲ့အချနိ်မှာ =ဖစ်ပါတယ်။ ဒီလို အင်တာ

နက်=ဖတ်!တာက်တဲ့အချနိ်အတွင်းမှာ ဆက်သွယ်!ရးဝန်!ဆာင်မ!ပးတဲ့အဖွဲအစည်း!တွဟာ Facebook, 

WhatsApp, Twitter, Instagram ှင့် အ=ခား ဆက်သွယ်!ရးကွန်ယက်!တွကို ကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ 

https://www.vice.com/amp/en/article/dy8ekx/how-to-bypass-digital-dictatorship-during-the-myanmar-coup


အရှိန်အဟုန်=မင့် တိုးပွားလာတဲ့ civil disobedience campaign ကို =ဖတ်!တာက်ပစ်ဖိုနဲ့ လူမကွန်ယက်

!ပမှ ထိုးှက်ချက်!တွကို !ရှာင်တိမ်းဖို သို မဟုတ် ကမာတဝှမ်း ချ ိတ်ဆက်!နတဲ့ လူထုကို 

အဆက်အသွယ်=ဖတ်ပစ်ဖို စစ်တပ်ဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အင်တိုက်အားတိုက် အသုံးချ

လိုက်ပါတယ်။ ကမာလုံးဆိုင်ရာ စည်းုံးလံ့!ဆာ်!ရးကို ပစ်မှတ်ထားပီး အာဏာရှင်!တွအ!နနဲ့ သူတိုရဲ 

ထိန်းချပ်မအ!ပ ခုခံ!နတာ!တွကို !လာ့ချိုင်ဖို အင်တာနက်=ဖတ်!တာက်မလုပ်တာ!တွဟာ ကမာနဲ့

အဝှမ်း =မင့်တက်လာပါတယ်။ ဒါ!ပမယ့် Ranking Digital Rights ရဲ သု!တသန=ပချက်အရ!တာ့ ဒီလို

လုပ်တာဟာ ဆ=ပမ!တွကို ရပ်တန့်သွားိုင်ဖို ထိ!ရာက်မမရှိဘူးလို ဆိုပါတယ်။ ဒီလို=ဖတ်!တာက်လိုက်

တာဟာ ဆ=ပပွဲ!တွကို အကမ်းဖက်ဖို အရာယ်ရှိလာိုင်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာပါ။ ဒါ!ကာင့်မိုလို ဆက်

သွယ်!ရး !ကာင်းမွန်လုံ[ခံဖိုဟာ အလွန်အမင်း လိုအပ်လှပါတယ်။ 

=မန်မာိုင်ငံမှာ ပီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းက=ဖစ်စ်!တွက !ရှ!လာက်ဘာ=ဖစ်လာိုင်တယ်ဆိုတာ ရည်န်း

!နတယ်ဆိုရင် !နထိုင်မပုံဆံအသစ်မှာ အင်တာနက်=ပတ်!တာက်တာနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်မလုံ[ခံမ!တွဟာ 

ဆက်လက်=ဖစ်!ပ!နဦးမှာပါ။ 

သတင်းသမားများ၊ လူအခွင့်အ!ရးဆိုင်ရာ ကာကွယ်!ပးသူများနဲ့ အ=ခား!သာ အရပ်ဘက်လူအဖွဲအစည်း

!တွအတွက် အခုအချနိ်ဟာ ခက်ခဲတဲ့အချနိ်ပါပဲ။ ဒါ!ပမယ့် ဖိှိပ်တဲ့အစိုးရကို =ပန်လည်တိုက်ခိုက်ဖိုအတွက် 

နည်းဗျဟာအသစ်!တွ၊ ကိရိယာအသစ်!တွကလည်း အများကီးထွက်!ပလာတာ မရှိပါဘူး။ အင်တာနက်

ပျက်!တာက်ချနိ်မှာ အသုံး=ပရမယ့်အရာ!တွက !ဒါင်းလုတ်လုပ်ချနိ်မှာ!ရာ set up လုပ်ချနိ်မှာပါ အင်တာ

နက်ကို အသုံး=ပဖိုလို!ပမယ့် ဘာ!တွကိုသုံးလိုရတယ်ဆိုတာကို သိ!န=ခင်းက !နာက်တစ်ကိမ် အင်တာ

နက် ပျက်ခဲ့ရင် =ပင်ဆင်ပီးသား=ဖစ်!နမှာပါ။ !အာက်!ဖာ်=ပပါအချက်!တွက!တာ့ နည်းအမျိးမျိးသုံးပီး 

ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ရှင်း=ပထားတာ=ဖစ်ပီး ၎င်းတိုကို ဘယ်မှာရှာ!ဖွရမလဲဆိုတာကို !အာက်ဆုံး

မှာ တင်=ပ!ပးထားပါတယ်။ 

• အင်တာနက်ပိတ်ထားချနိ်မှာ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ကမလဲ 

!ဒါင်းလုတ်လုပ်ချနိ်မှာ!ရာ set up လုပ်ချနိ်မှာပါ အင်တာနက်ကို အသုံး=ပဖိုလို!ပမယ့် မိုဘိုင်း!ဒတာ =ပတ်

!တာက်သွားချနိ်မှာ!တာင် အသုံး=ပိုင်တဲ့ message ပိုတဲ့ app !တွရှိပါတယ်။ နည်းလမ်းတစ်ခုက!တာ့  

အဲ့ဒီ apps !တွရဲ  APK (Android Package Kit) ကို အရင် !ဒါင်းလုတ်လုပ်ထားရမှာပါ။ ဒါဆို !နာက်ပိုင်း

မှာ အချင်းချင်းလည်း =ပန်ရှယ်!ပးလိုရပီး !ဒါင်းလုတ်လုပ်စရာမလိုပဲ install လုပ်ိုင်မှာပါ။ ဒါက အစပိုင်း

မှာ !ဒါင်းလုတ်မလုပ်လိုက်ရတဲ့ သူ!တွအတွက်လည်း အဆင်!=ပပါတယ်။ ဒီလို Apps အ!တာ်များများ

က!တာ့ သူတိုရဲ apk ကို developer website !တွမှာ ရိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာ !=ဖရှင်းချက် အချိကို 

!အာက်မှာရှင်း=ပ!ပးထားပါတယ်။ 
 

မိုဘိုင်း!ဒတာနက်!ဝါ မရတဲ့အချနိ်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းအချင်းချင်း တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်ိုင်!အာင် Mesh 

Network !တွက peer-to-peer channel !တွ တည်!ဆာက်ိုင်ပါတယ်။ signal ကို မိမိဖုန်းက!န မိုဘိုင်း

နက်!ဝါရ!အာင် ဆဲလ်တာဝါတိုင်မှတဆင့် အ=ခားမိုဘိုင်းဖုန်းသို မပိုဘဲ Mesh Network !တွကကားခံ!တွ

ကို =ဖတ်!တာက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်=ခင်း=ဖင့် ဖုန်း!တွကို သူတိုရဲ bluetooth သိုမဟုတ် WiFi အင်တင်



နာကို အသုံး=ပပီး တိုက်ိုက်ဆက်သွယ်လိုရ!အာင် ခွင့်=ပ!ပးလိုက်တာပါ။ ဒါ!ပမယ့် သူရဲ ဖမ်းမိိုင်တဲ့

အကွာအ!ဝးက!တာ့ မီတာ ၁၀၀ (!ပ ၃၂၀) ဝန်းကျင်ပဲ=ဖစ်ပါတယ်။ အချိ app !တွက!တာ့ ပို !ဝး!ဝး

!ရာက်ပါတယ်။ ဖုန်းအလုံးများများ အကွာအ!ဝးတစ်ခုအတွင်းမှာ တပိင်တည်းစုပီးချတိ်ဆက်ထားိုင်ရင် 

သူတို ချတိ်!နတဲ့ အကွာအ!ဝးတ!လာက် လိုင်းမိ!နမှာ=ဖစ်ပါတယ်။ 

Mesh Network !တွက!တာ့ အင်တာနက်မရတဲ့အချနိ် ဆ=ပပွဲ!တွနဲ့ မိမိအိမ်အနီးနားတဝိုက်မှာ ဆက်

သွယ်အသုံး=ပဖို အဆင်!=ပ!စ!ပမယ့် ိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်ဖိုအတွက်!တာ့ အဆင်မ!=ပပါဘူး။ သူတို

မှာလည်း ကန့်သတ်ချက်!တွရှိပါတယ်။ 

Bridgefy ဆိုတဲ့ app က!တာ့ မီတာ ၂၀၀ !လာက်အထိ ရတယ်လို!=ပာတယ်။ Bridgefy သုံးတဲ့သူ ငါး

!ယာက်က ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကို တစ်!ယာက် မီတာ ၁၀၀ အကွာမှာထားပီး =ဖန့်ကျက်ချတိ်ဆက်သုံး

ရင် ပုံမှန်ရတဲ့ အကွာအ!ဝးထက် !လးဆ!လာက်ပို!ဝး!ဝးကို ဆက်သွယ်ိုင်မှာ =ဖစ်ပါတယ်။ အ!=ခခံအား

=ဖင့်!တာ့ device များများ တပိင်နက် ချတိ်ဆက်ထားိုင်!လ ပို!ဝး!ဝးကို ဆက်သွယ်ိုင်!လ =ဖစ်မှာပါ။   

အင်တာနက်=ဖတ်!တာက်တဲ့အချနိ်အတွင်းမှာ သိပ်မလုံ[ခံတဲ့ 2G network !တွကို !=ပာင်းသုံးရတဲအခါ 

လုံ[ခံ!ရးကိစက စိုးရိမ်ရပါတယ်။  ဖုန်းဆက်!ခဆိုိုင်၊ SMS !တွ ပိုိုင်တယ်ဆို!ပမယ့် ဒီလိုင်း!တွကို 

!စာင့်ကည့်နား!ထာင်တာ!တွ ရှိိုင်ပါတယ်။ 

Silence App ကို အသုံး=ပရင်!တာ့  SMS နဲ့ MMS message !တွကို encrypt လုပ်ပီးပိုိုင်မှာပါ။ ှစ်ဘက်

စလုံးမှာ!တာ့ Silence App ကို သွင်းထားဖိုလိုပါတယ်။ ကိုယ်ဘာ message !တွပိုလဲဆိုတာ !စာင့်ကည့်

သူ!တွ မသိိုင်ဘူးဆို!ပမယ့် ဘယ်သူနဲ့ဘယ်အချနိ်မှာ ပိုတယ်ဆိုတာ!တွက!တာ့ !တွရမှာပါ။ ကိုယ့်ဖုန်း

ကို !=ခရာခံလိုက်တာကိုလည်း ကာကွယ်လို မရပါဘူး။ 

Tella က!တာ့ စာရွက်စာတမ်း!တွ၊ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို!တွ နဲ့ သတင်းအချက်အလက်!တွကို လုံ[ခံစွာ

သိမ်းဆည်းထားိုင်တဲ့ App ပါ။ သတင်းသမားများနဲ့  လူအခွင့်အ!ရးဆိုင်ရာ ကာကွယ်!ပးသူများအတွက် 

အထူးအသုံးဝင်ပါတယ်။ ဖိုင်!တွကို encrypt လုပ်ထားပီး main gallery က!န ခွဲထုတ်!ပးထားပါတယ်။ 

ဒါဟာ ကိုယ့်ဖုန်း မသမာသူလက်ထဲ အထူးသ=ဖင့် ဆ=ပ!နချနိ်မှာ ဖမ်းဆီးတဲ့သူ!တွလက်ထဲ!ရာက်သွား

ရင် အလွယ်တကူ ရှာလိုမရိုင်!အာင်ပါ။ တ=ခား အချက်!တွက!တာ့ !နာင် အင်တာနက်=ပန်ရတဲ့အချနိ်မှာ 

သိမ်းထားတဲ့ အချက်အလက်!တွကို စိတ်ချရတဲ့ ဆာဗာ!ပကို အလိုအ!လျာက်တင်!ပးတာပဲ =ဖစ်ပါ

တယ်။ 

• အင်တာနက်ရတဲ့အချနိ်မှာ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ကမလဲ 

=မန်မာိုင်ငံမှာ သန်းနဲ့ ချ ိီ !သာ လူအများစုက Facebook နဲ့ Facebook Messenger ကိုပဲ အဓိက 

အားထားပီး သုံး!နတဲ့အတွက် ယခုလို ပိတ်လိုက်=ခင်းက အထိအခိုက်=ဖစ်!စိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလုံ[ခံ!ရး

အတွက် စိုးရိမ်စရာပါ။ ဒါ!ကာင့်မို က်ုပ်တို လူအခွင့်အ!ရးဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းနဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံ[ခံ!ရး

ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းတိုက Messenger အသုံး=ပ=ခင်းကို ရပ်တန့်ပီး အ=ခား စိတ်ချရတဲ့ end-to-end 

encrypted =ဖစ်တဲ့ မက်!စ့ချ် ပိုတဲ့ app !တွကို !=ပာင်းသုံးဖို အားတွန်း!နတာပါ။ 



Signal ဆိုတဲ့ App က နည်းပညာနယ်ပယ်အဆင့်ရှိတဲ့ end-to-end encrypted =ဖစ်တဲ့ messenger ပါ။ 

Signal ကိုသုံးပီး ၂ !ယာက်က!န အ!ယာက် ၁,၀၀၀ အထိ ဆက်သွယ်ပီး လုံ[ခံစိတ်ချစွာ !=ပာိုင်ပါ

တယ်။ ၂၀၂၀ ခုှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ Signal အ!နနဲ့  ၈!ယာက်အထိ အဖွဲလိုက် ဖုန်း!ခဆို=ခင်းကို ရရှိတဲ့ 

feature ကို ထည့်!ပးခဲ့ပါတယ်။ Signal App ကို iOS နဲ့ Android မှာ ရတဲ့အ=ပင် desktop အတွက်ပါ ရပါ

တယ်။  

!နာက်ထပ် !ကာင်းတဲ့ end-to-end encrypted messenger က!တာ့ Wire ပဲ=ဖစ်ပါတယ်။ Wire အ!နနဲ့ 

Signal ထပ်ပိုအားသာတဲ့အချက်က register =ပလုပ်ရာမှာ မိမိဖုန်းနံပါတ်ကို !ပးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါဟာ 

အမည်ဝှက်လပ်ရှားဖို အဆင်!=ပပါတယ်။ Wire က ဗီဒီယို call !ခဆိုမကို ၁၂ !ယာက်အထိ =ပလုပ်ိုင်ပီး 

အသံှင့်  ိုးိုးဖုန်း!ခဆိုမကို ၂၅ !ယာက်အထိ ပူ!ပါင်း =ပလုပ်ိုင်ပါတယ်။ Wire က မိုဘိုင်း နဲ့ desktop 

operating systems အမျိးမျိးမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 

=မန်မာိုင်ငံမှာ အရင်ဆုံးအင်တာနက်လိုင်း!တွ =ဖတ်လိုက်!တာ့ မိုဘိုင်း!ဒတာလိုင်း!တွကို အရင်=ဖတ်

လိုက်တာပါ။ အိမ်သုံး broadband နဲ့ ဖိုင်ဘာလိုင်း!တွ က!တာ့ အင်တာနက် ဆက်ရ!နခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို

လဲဆို!တာ့ =မန်မာိုင်ငံရဲ အင်တာနက်အသုံး=ပသူ အများစုက မိုဘိုင်း!ဒတာကို အသုံး=ပကလို အဓိက 

အရင်းအ=မစ်ကို အရင်=ဖတ်လိုက်တာပါ။ စစ်တပ်အ!နနဲ့ !ရှ!လာက် ဘာအစီအစ်ရှိတယ်ဆိုတာ မသိိုင်

!ပမယ့် မိုဘိုင်း!ဒတာလိုင်း!တွကို  ထပ်=ဖတ်!တာက်ဖို အစီအစ်ရှိမှာ အ!သအချာပါပဲ။ ဒါ!ကာင့်မို အိမ်

မှာ အင်တာနက်ရှိတဲ့သူ!တွအ!နနဲ့ desktop application !တွကို သွင်းထား=ခင်း=ဖင့် အရံသင့် တစ်ခု ထပ်

ရှိ!နမှာ=ဖစ်ပါတယ်။ 

• အင်တာနက်ကိုပဲ လုံFခံစိတ်ချရ<အာင် ဘယ်လို သုံးကမလဲ 

အများစုက!တာ့ VPNs (virtual private networks) ကို ကားဖူးကပါတယ်။ VPNs ကို အလွယ်တကူ သုံး

လိုရ!ပမယ့် အွန်လိုင်းက!န ဆင်ဆာမဲ့ site !တွကို !ကျာ်=ဖတ်အသုံး=ပတယ်ဆိုတဲ့ အ!တွး!ကာင့် သုံးက

ဖို တွန့်ဆုတ်!လ့ရှိပါတယ်။ VPNs အလုပ်လုပ်ပုံက!တာ့ အကမ်းဖျင်း ရှင်း=ပရရင် အကယ်၍ သင်က VPN 

မသုံးဘဲ =မန်မာိုင်ငံက!န သုံး!နတယ်ဆိုရင် သင် ဝင်!ရာက်အသုံး=ပတဲ့ website သိုမဟုတ် server 

က!န သင် =မန်မာိုင်ငံမှတဆင့် သုံး!နတယ်ဆိုတာ =မင်ရမှာပါ။ ဘာလိုလဲဆို!တာ့ သင့် IP address က 

!ဖာ်=ပ!ပး!နမှာမိုလိုပါ။ အဲဒီ ့website !တွကို ိုင်ငံတွင်းမှာ ပိတ်ထားလိုက်ပီဆိုရင် သင့်အ!နနဲ့လည်း ဝင်

!ရာက်လို မရ!တာ့ပါဘူး။ အကယ်၍ အရာယ်ရှိိုင်တဲ့သူတစ်!ယာက်!ယာက်က =မန်မာိုင်ငံတွင်းက 

သတင်းသမားနဲ့ လူအခွင့်အ!ရးဆိုင်ရာ လပ်ရှားသူ!တွကို ပစ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် အရာယ်ရှိ

ိုင်ပါတယ်။ VPN က!တာ့ သင့်ရဲ IP address အစစ်ကို !ဖျာက်!ပးထားပီး ဒီလို အရာယ်မျိးမှ ကာကွယ်

!ပးမှာ =ဖစ်ပါတယ်။ VPN ချတိ်ဆက်ထားချနိ်မှာဆိုရင် သင့်ရဲအချက်အလက်!တွဟာ သင့်အသုံး=ပ!နတဲ့ 

အင်တာနက်ဝန်!ဆာင်မ!ပးတဲ့ လိုင်းထက် private server တစ်ခုကို လုံ[ခံစိတ်ချစွာ ချတိ်မိ!နမှာ =ဖစ်ပါ

တယ်။ !ဈးကွက်ထဲမှာ!တာ့ VPNs များစွာရှိပါတယ်။ အချိက အခ!ကး!ငွ!ပးစရာမလို!ပမယ့် အချိ

က!တာ့ အသုံး=ပတဲ့ ဝန်!တာင်မအလိုက် premium package အထိ !ဈးအမျိးမျိးရှိပါတယ်။ 



!ရွးစရာ!တွ အများကီးထဲမှာ အချိက!တာ့ =မန်မာိုင်ငံမှာ လက်ရှိအသုံး=ပဖို ထင်ရှားတဲ့ VPNs !တွ ရှိပါ

တယ်။ TunnelBear မှာ free version ရှိပီး!တာ့ 500 MB အထိ သုံးလိုရပါတယ်။ ဒါဟာ ၆နာရီစာ စာပဲပါ

တဲ့ အင်တာနက် အသုံး=ပမအတွက် =ဖစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံ!ပးရတဲ့ version ဆိုရင်!တာ့ unlimited သုံးလိုရ

မှာပါ။ EngageMedia နဲ့ အ=ခားအဖွဲအစည်း!တွမှ အရပ်ဘက်အဖွဲအစည်း!တွအတွက် unlimited သုံးလို

ရ!အာင် free access !တွ !ပး!နပါတယ်။ vpn@engagemedia.org ကို email ပိုပီး voucher code 

!တာင်းခံိုင်ပါတယ်။  Psiphon မှလည်း unlimited browsing ကို အခမဲ့ရယူိုင်ပါတယ်။ ဒါ!ပမယ့် သူ

က!တာ့ လိုင်း!တာ်!တာ်!ှးပါတယ်။ ဒါ!ပမယ့် သူမှာ =မန်မာလို!ရး=ပ!ပးထားတဲ့ download page ရှိပါ

တယ်။ 

!ရှ!လာက်!တာ့ =မန်မာိုင်ငံမှာ အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မအတွက် နည်းပညာအသစ်!တွ ဗျဟာ!တွကို 

!=ပာင်းလဲအသုံး=ပတတ်ဖိုက အဓိကကျပါတယ်။ ဒါက !လာ!လာဆယ် မ=ပည့်စုံ!သးတဲ့ [ခံငုံသုံးသပ်ချက်

ပါ။ !နာက်ပီး !ကာင်းမွန်စိတ်ချရတဲ့ လုံ[ခံ!ရးဟာ apps !တွနဲ့တင် မလုံ!လာက်ပါဘူး။ အများကီး

လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ!ပမယ့် အခု!ရးထားတာက ဒစ်ဂျစ်တယ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ qကံ!တွ!နရချနိ်မှာ လုံ[ခံ

စိတ်ချစွာ!နိုင်ဖိုနဲ့ အဆက်အသွယ်မပျတ်!စဖို အ!ထာက်အကူ=ဖစ်!စမယ်လို !မာ်လင့်ပါတယ်။ 

**အင်တာနက် မရတဲ့အချနိ်  မက်<စ့ပိုရန် သုံးလိုရ<သာ app များ** 

Briar (Android) - https://briarproject.org 

Bridgefy (iOS, Android) - https://bridgefy.me/demo-app/ 

Silence App (Android)  - https://silence.im/#download 

**စာရွက်စာတမ်းများ သိမ်းဆည်းရတွင် စိတ်ချရ<သာ app** 

Tella - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hzontal.tella 

**အင်တာနက် ရတဲ့အချနိ် လုံFခံစိတ်ချစွာ မက်<စ့ပိုရန် app များ** 

Signal (iOS, Android, Mac, Windows, Linux) - https://signal.org/download/ 

Wire (iOS, Android, Mac, Windows, Browsers, Linux) - https://wire.com/en/download/ 

**အင်တာနက် ရတဲ့အချနိ် လုံFခံစိတ်ချစွာ အသုံး!ပရန် VPN များ** 

TunnelBear (iOS, Android, Mac, Windows, Browsers) - https://www.tunnelbear.com/pricing 

Psiphon (iOS, Android, Mac, Windows) - https://www.psiphon3.com/my/download.html 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

Translator’s note - အတတ်ိုင်ဆုံး ဘာသာ=ပန်ထားတာ=ဖစ်ပီး word by word =ပန်ထားတာ မဟုတ်ပါ။ 

နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးန်းများကို !လာ့ချသုံးထားပီး အချိမလိုအပ်သည်ဟုထင်!သာ အပိုင်းများကို 

ဖျတ်!တာက်ထားပါသည်။

https://briarproject.org
https://bridgefy.me/demo-app/
https://silence.im
https://tella-app.org/features/
https://signal.org/download/
https://wire.com/en/download/
https://www.tunnelbear.com/pricing
https://www.psiphon3.com/my/download.html

