
 

#BloodMoneyMyanmar : Call to TotalEnergies & Chevron ‘s shareholders 

တိိုတယ် နငှ  ်ခ ျဲဗ်ရွန် ကိုမ္ပဏီ ၏ ရှယ်ယာရှငမ်္ ာျားကိို ဖိအာျားပ ျားကက။ (ပ ျွားစွန်ျားပင ွဖဖတပ်တာက်ပရျား 

လှု ်ရှာျားမ္ှု) 

ကမ္ဘာလ ိုုံးဆ ိုငရ်ာ ရက်သတ္တ ပတ္လ်ှုပ်ရ ာုံးမ္ှု  ပမ္လ ၂၁ -၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ခိုန စ်။ 

#FreezePaymentsToJunta #KeepInEscrowAccount 

ဖက်ဆစ် အို ်စိုဆ ီMOGEဝငပ်င ွပ ေါ်လာ  န်ျားပ ေါငျ်ားမ္ ာျားစွာ ထ ်မံ္ မ္ပရာက်ရိှဖိို   တိိုတယ်၊ ခ ျဲဗ်ရွန် 

နစ်ှ တလ်ည် အစိုရှယ်ယာရှင ်အစည်ျားအပဝျား ကိို ဦျားတည်ဖိအာျားပ ျားပတာငျ်ားဆိိုကက ေါစိို  ။ 

 
 

 

မေလ (၂၅)ရက်တွင ်ကျင််းပေည ် ချျဲဗ်ရွနန်ငှ  ်တ ိုတယ်ကိုေပဏ ီအစိုရှယ်ယာရှင ်အစည််းအမ ်းေှတစ်ဆင  ် 

လူထိုအသံနငှ  ်ဖ အာ်းမပ်းမတာင််းဆ ိုေည်။ 

 

TotalEnergies ကိုေပဏ ီသည ် ဥမရာပသေဂ္ဂက အမရ်းယူပ တ်ဆ ို   ထာ်းမသာ်လည််း ကင််းလတွ်ခွင  ်က ိုအသံို်းပပြုပပီ်း  

အမေရ ကန ် မ ေါ်လာ သန််း ၂၅၀အပပင ် အစို ရှယ်ယာေျာ်းက ို စစ်အိုပ်စိုထ န််းချြုပ်ထာ်းတျဲ  MOGEက ို ထပ်ေံ မပ်းချဲ ဖ ို   

ပပငဆ်ငမ်နပါသည်။သဘာ၀ ပတ် န််းကျင ် ထ န််းသ ေ််းမရ်းအတွက် မရနစီံေံက န််း ပ တ်သ ေ််းခက ိုလည််း စစ်အိုပ်စိုက ို 

မပ်းဖ ို  ရှ ပါသည်။ 

 

Chevron ကိုေပဏသီည်လည််း ရတနာစီေံက န််းတွင ်အစိုရှယ်ယာရှင ်အကကီ်းဆံို်းအမနပဖင  ်ရှ မနပပီ်း ဖက်ဆက်စစ်တပ်က ို 

မငမွ က်းဆက်လက် လ ျဲမပပာင််းမနပါသည်။ 

 

 

TotalEnergies နငှ  ် Chevron ကိုေပဏီ၏ တာ နေ်ျဲ မသာ၊ စီ်းပွာ်းမရ်းနငှ  ်လူ  အခွင အ်မရ်းဆ ိုငရ်ာ ချ ြု်းမဖာက်ေှုေျာ်းက ို 

ရပ်တန  ရ်န ်ယခိုလာေည ် မေ ၂၅ရှယ်ယာရှင ်အစည််းအမ ်းက ို ပစ်ေှတ်ထာ်း ဖ အာ်းမပ်းရန ်အထူ်းလ ိုအပ်ပါသည်။ 

 

ရှယ်ယာရှငမ်တွက ပေနေ်ာပပည်အမရ်းနျဲ   ပက်သက်ပပီ်း မဆွ်းမန်ွး ေျဲမပ်း  ကရေှာ ပဖစ်ပါသည်။ 

ရှယ်ယာရှငမ်တွရျဲ   ေျဲမပ်းေှုနငှ  ်ဖ အာ်းဟာ ကိုေပဏရီျဲ   ဆံို်းပဖတ်ချကပ်ဖစ်လာေှာပါ။ 



ပေနေ်ာလူထိုရျဲ  မတာင််းဆ ိုေှုက ို ရှယ်ယာရှငမ်တွ ေျဲမပ်းမထာက်ခံဖ ို  အတွက်  

ကျွနမ်တာ်တ ို  အာ်းလံို်း မေ ၂၁ ေှ မေ ၂၅ရက်အတွင််း  လူထိုအသံထိုတ်မဖာ်ဖ ို   မတာ်လှနမ်ရ်းအတွက် အမရ်းကက်ီးမသာ 

အချ န ်ပဖစ်လာပါသည်။ 

 

ချျဲဗ်ရွနန်ငှ  ်  တ ိုတယ် အစိုရှယယ်ာရှင ် ေျာ်းက ို လူေျ ြု်းတိုန််းသတ်ပဖတ်ေှုေျာ်းအတွက် ဆက်လက်မင ွ ေမထာက်ပံ ရန ် 

စာမပ်းပ ို  ပခင််း၊ ဖိုန််းမခေါ်ဆ ိုပခင််းနငှ  ် မပေပပင၊် အွနလ် ိုင််း ဆနပပေှုေျာ်း (ဓါတ်ပံို ကနပ် န််း ) ပဖင  ်  ဖ အာ်းမပ်းမတာင််းဆ ိုရေည်။ 

 

 

1. Photo Campaign (FB + Twitter ေှာတငမ်ပ်းရန)် 

2. Comment Campaign  

3. Twitter Trending 

4. Massive Calling! (ဖိုန််းမခေါ် ပပီ်း  ဖ အာ်းမပ်းေယ်) 

5. Ground Protest! (မပေပပင ်သပ တ်) 

 

 

 

● Post 1 

 

1. Photo Campaign (ဓါတ္ပ် ို ကန်ပ န်ုံး) 

 

Chevronနငှ  ် TotalEnergies ကိုေပဏ ီက ိုဆန  က်ျငတ်ျဲ ၊ ဖ အာ်းမပ်းမတာင််းဆ ိုတျဲ  စာသာ်းမတွနျဲ  အတ ူလက်သံို်းမချာင််း 

မထာင ်သမကေတပဖင  ်ဓာတ်ပံိုရ ိုက်ပခင််း။ 

 

အနမီရာင ်အကကျ (သ ို   ) မသွ်းစွန််းမနမသာ အကကျ ၊ အနမီရာက် လက်ပတ် ေျာ်း  တ်ဆငန် ိုငပ်ါသည်။ 

 

ဆ ိုရှယ်ေီ ယီာ Facebook, Twitter အမကာင ေ်ျာ်းတွငတ်ငပ်ခင််း, Blood Money - မသွ်းစွန််းမင ွFacebook Page သ ို   

ဆနဒပပ ဓာတ်ပံိုေျာ်းပ ို  မပ်းပခင််း။ 

 

 



အသ ိုုံးပပြုရမ္ည ် စာသာုံး -  

 

Chevron, TotalEnergies - STOP bankrolling the junta!  

The junta kills with your money! 

Keep gas payments in escrow accounts! 

 

Chevron, TotalEnergies - စစ်အိုပ်စိုက ို မငလွ ျဲတာ ချက်ချင််းရပ်။  

                                         သင် အခွနမ်ငနွျဲ    ပပည်သူမတွ အသတ်ခံမနရတယ်။ 

                                         ဓါတ်မငွွေ့ ခွနမ်တွက ို ထ န််းချြုပ်ထာ်းတျဲ  အမကာင ထ်ျဲေှာ သ ေ််းဆည််းပါ။ 

 

*** မမ္ (၂၁) ဟာ Anti-Chevron Dayမ္ ို   Chevron က ိုဉ ုံးတ္ည်တ္   ဆနဒပပမ္ှု ဓါတ္ပ် ိုကန်ပ န်ုံးမ္ ာ ပါဝငမ်ပုံးကကပါ။*** 

 

 

TotalEnergies -  Don’t ask for sanctions exemptions! 

အမရ်းယူ ပ တ်ဆ ို  ေှုရျဲ   ကင််းလွတ်ခွင် က ို ေသံို်းပါနျဲ  ။ 

 

Totalnergies - Don’t bankroll the junta with another $250 Million! 

ဖက်ဆစ်အိုပ်စိုထံ မနာက်ထပ် သန််း ၂၅၀ ထပ်ေလ ျဲပါနျဲ  ။  

 

 

အသ ိုုံးပပြုရန် Hashtagမ္ ာုံး 

 

#FreezePaymentsToJunta  #KeepInEscrowAccount  
#Chevron_StopSponsoringJunta   #Total_StopSponsoringJunta   #BloodMoneyMyanmar 
 

 

 

Post 2 

 

2. Comment Campaign (Facebook and Twitter) 

 

#Comment မရုံးတ္  အခါ ပ ိုမတ္ွေန  တ္ွေ ပပ ုံးမ္န  ်မပုံးပါ။ စစ်အိုပ်စိုရ   ပမ္န်မ္ာပပည်သမူတ္ွေအမပေါ် က  ုံးလွေန်မ္ှုပ ိုမတ္ွေ၊ ဆနဒပပတ္   

ပ ိုမတ္ွေမ္န  ်မပုံးပါ။ 

 



မဖာ်ပပပါ   Facebook နျဲ  Twitter Pageမတွေှာလည််း comment သွာ်းမရ်းပပီ်း message box ေှာလည််းစာပ ို  မပ်းပါ။ 

Comment မပ်းရန ်+  message ပ ို  ရနစ်ာသာ်းေျာ်း က ို ယခိုလင ေှ်  င ်ကည ်န ိုငပ်ါသည်။ 

Drive Link: - https://tinyurl.com/3w49eb24 

 

Twitter 
 

Chevron Shareholder - @TIAA  https://twitter.com/TIAA?s=20&t=WnpZSHhEUm7hN5BFn1rbeA 

 
TotalEnergies  - @TotalEnergies    
https://twitter.com/TotalEnergies?s=20&t=lX9Y3MIvnwQyF0arVD7zBw 
 
 
 
Facebook 
 
Chevron Shareholder -  https://www.facebook.com/TIAA 
 
 TotalEnergies - https://www.facebook.com/TotalEnergiesMyanmar/ 
 
 
#FreezePaymentsToJunta  #KeepInEscrowAccount  
 
 

 

3. Twitter mass trending 

 

#Hashtags မ္ ာုံး 

 

#FreezePaymentsToJunta 

#KeepInEscrowAccount 

 

Mention ရန် Accunt မ္ ာုံး 

@Chevron @TotalEnergies 

@TIAA   @CalPERS  @PPouyanne 

 

Twitter Team For Revolution Facebook Pageေှတဆင လ်ည််း Twitter Mass Trending 

ပပြုလိုပ်ေည ်အချ နေ်ျာ်းနငှ ရ်က်ေျာ်းက ို  ကည ်ရှုန ိုငပ်ါသည်။ Twitter Package က ို  ေှီာ ကည ်ပါ။ Drive Link: - 

https://tinyurl.com/3w49eb24 

 

 

Post 3 

 

https://tinyurl.com/3w49eb24
https://tinyurl.com/3w49eb24
https://twitter.com/TIAA?s=20&t=WnpZSHhEUm7hN5BFn1rbeA
https://twitter.com/TotalEnergies?s=20&t=lX9Y3MIvnwQyF0arVD7zBw
https://www.facebook.com/TIAA
https://www.facebook.com/TotalEnergiesMyanmar/
https://tinyurl.com/3w49eb24


4. Massive Calling! (ဖိုန်ုံးမခေါ် ပပ ုံး  ဖ အာုံးမပုံးမ္ယ်) 

 

#ဖိုန််းမခေါ်  ကေယ်ဗျ ြုွေ့ (Massive Calling) 

 

TotalEnergies နျဲ   Chevron က ို ဖိုန််းတ ိုက်ရ ိုက်မခေါ် ပပီ်း ဖက်ဆစ်စစ်တပ်က ို မငမွ က်းမထာက်ပံ မပ်းမနတာက ို 

ချက်ချင််းရပ်တန  ဖ် ို   ဖ အာ်းမပ်း ကပါေယ်။ 

 

TotalEnergiesနျဲ   Chevronရံို်းချြုပ် ဖိုန််းနပံါတ်က ို မခေါ်ရေှာပဖစ်ပါတယ်။ 

 

Total Energies ရံို်းချြုပ်ဖိုန််းနပံါတ်က +33 (0)1 47 44 45 46 ပါ။ 

Chevron ရံို်းချြုပ်ဖိုန််းနပံါတ်က  1-925-842-1000 ပဖစ်ပါတယ်။ 

TotalEnergies ရံို်းချြုပ်က ပပငသ်စ်ေှာရှ တာေလ ို   က ိုယ ်မရာက်မနတျဲ  န ိုငင်ရံျဲ  အချ နန်ျဲ   ပပငသ်စ်န ိုငင်ရံျဲ   အချ နက် ို 

ည  ပပီ်းမခေါ်မပဖ ို  လ ိုပါတယ်။ 

 

ပပငသ်စ်ချ န ်(ေနက် ၉ နာရီ ကမန ညမန ၄ နာရအီတွင််း) မခေါ်မပ်းရေှာပဖစ်ပါတယ်။ 

အချ နည်  ဖ ို  အတွက ်Google ေှာ က ိုယ်မနတျဲ န ိုငင်အံချ နန်ျဲ   ပပငသ်စ်အချ နက် ိုတ ိုက် ကည ်လ ို  ရပါတယ်။ 

 

ဥပောအမနနျဲ    ပပငသ်စ်ချ န ်ေနက် (၉) နာရီက ပေနေ်ာန ိုငင် ံဘယ်အချ နန်ျဲ   တူလည််းသ ဖ ို  ဆ ိုရင ်

Google ေှာ ( 9 am France Time to Myanmar Time) ဆ ိုပပီ်းအလွယ်ရှာ ကည ်လ ို  ရပါတယ်။ 

 

တချ ြုွေ့ န ိုငင်မံတွကမန မခေါ်လ ို  ရေယ ်အချ နမ်တွ မအာက်ေှာမပ်းထာ်းပါတယ်။ 

 

Myanmar Time 

1:30 P.M. - 8:30 P.M. 

 

Central European Time 

8:00 A.M. - 3:00 P.M. 

 

USA, Washington DC 

3:00 A.M. - 10:00 A.M. 

 



USA, Los Angeles 

12:00 A.M. - 7:00 A.M. 

 

Chevron က ိုလည််း California, USA အချ န ်(ေနက် ၉ နာရီ ကမန ညမန 4 နာရီအတွင််း) မခေါ်လ ို  ရပါတယ်။ 

 

Myanmar အချ နဆ် ိုရင ်ည 10:30 P.M. ကမန ေနက် 5:30 A.M. အတွင််းမခေါ်လ ို  ရပါတယ်။ 

 

က ိုယ်မရာက်မနတျဲ န ိုငင်အံချ နက် ို မအာက်ေှာမပ်းထာ်းတျဲ  Link က မနလည််း တ ိုက် ကည ်လ ို  ရပါတယ်။ 

https://globaltimeconverter.com/time-converter/ 

 

 

ဖိုန်ုံးမခေါ်ရငမ်ပပာရမ္ယ်  အမကကာငု်ံးအရာတ္ခ  ြု ျို့က ိုလည်ုံး မအာက်မ္ ာမဖာ်ပပထာုံးပါတ္ယ်။ 

 

Hello, I am from Myanmar. I want to ask to your company CEO and shareholders. Why your 

company still bankrolling gas payments to the genocidal junta to kill the Myanmar people every 

day?  

Your governement not recognized the genocidal junta so why you funding the criminal junta?  

Your company announced you all  apply business and human rights principles so why you funding 

the killing fields in Myanmar? 

Do you know the junta use your company’s gas payments to purchase arms and ammunition to 

kill the civilians. Every day the junta forces ‘s airstikes and jet aviation fuel purchase with your 

bankrolls. 

So please stop bankrolling the junta and keep all gas revenues in escrow account to save many 

lives. Please behave humanity and defend human rights and justice. 

Our children, youth, women and elder people are being killed, burnt alive in every day with your 

money. Please stop being accessory to murder. 

We urge your shareholders to adopt a policy of not doing business with complicit in crimes against 

humanity, other mass atrocites and genocidal junta. 

(For Total company)  We urge your shareholders please don’t  ask for exemptions! And Keep 

decommission fees in escrow accounts for the Myanmar People! 

Please don’t bankroll 250 million USD, shares and interest to MOGE! 

We urge Chevron/ Total to divert into escrow any upcoming payments intended for the Myanmar 

government instead of giving the money to the genocidal military junta. 

 

 

https://globaltimeconverter.com/time-converter/


5. Ground Protest! (မပမ္ပပင ်သပ တ္)် 

 

မမ္ ၂၁ မ္  ၂၅အတ္ွေငု်ံး မပမ္ပပင ် သပ တ္ ် သ ို   အွေန်လ ိုငု်ံး သပ တ္ ် ( ဓါတ္ပ် ို ကန်ပ န်ုံး) မ္ ာ ပါဝငမ်ပုံးကကပါရ င။် 

အဖွေ ျို့အသ ုံးသ ုံးအမနန   မ္ မ္ အဆငမ်ပပတ္   လှုပ်ရ ာုံးမ္ှုမ္ ာ ပူုံးမပါငု်ံးပါဝငရ်ငု်ံး စစ်အိုပ်စိုဆ  မငွေ ထပ်မ္ မ္မရာက်ရ  ရန် 

တ္ာုံးဆ ုံးမရုံးမ္ ာုံး ပူုံးမပါငု်ံးပါဝငမ်ပုံးကကပါ ရ င။်  

 

 

 

 

မပမ္ပပငသ်ပ တ္ ်   

 

မခါင််းစဉ်  

 

TotalEnergies, Chevron - The junta kills with your money! 

Chevron, TotalEnergies - သင် အခွနမ်ငနွျဲ    ပပည်သူမတွ အသတ်ခံမနရတယ်။ 

 

လက်က ိုငဆ် ိုင််းပို  ်

 

Chevron, TotalEnergies - STOP bankrolling the junta!  

Chevron, TotalEnergies - စစ်အိုပ်စိုက ို မငလွ ျဲတာ ချက်ချင််းရပ်။  

                                      

Chevron, TotalEnergies - Keep gas payments in escrow accounts! 

Chevron, TotalEnergies - ဓါတ်မငွွေ့ ခွနမ်တွက ို ထ န််းချြုပ်ထာ်းတျဲ  အမကာင ထ်ျဲေှာ သ ေ််းဆည််းပါ။ 

 

TotalEnergies -  Don’t ask for sanctions exemptions! 

TotalEnergies - အမရ်းယူ ပ တ်ဆ ို  ေှုရျဲ   ကင််းလွတ်ခွင် က ို ေသံို်းပါနျဲ  ။ 

 

Totalnergies - Don’t bankroll the junta with another $250 Million! 

TotalEnergies - ဖက်ဆစ်အိုပ်စိုထံ မနာက်ထပ် သန််း ၂၅၀ ထပ်ေလ ျဲပါနျဲ  ။  

 


