
15 April 2021  

Solidarity Message from 378 Myanmar CSOs to those protesting against Chevron in the USA 

 

On April 16 and 17, our brothers and sisters in the USA are holding protests in San Francisco, Washington DC, Los 

Angeles, Houston, New York and Denver to pressure Chevron to stop providing revenue payments to MOGE, which 

is now under the control of the military junta. They are pushing the US government to take action to sanction 

MOGE so oil and gas companies stop the payments from reaching the military regime. Payments from these 

companies are forecasted to be about USD 1.5 billion this year. This would be USD 1.5 billion that enters the 

military junta’s hands, and would be used to commit further violence against us everyday. Oil and gas companies 

must stop empowering and legitimizing the military junta. The military has not yet succeeded in its coup and they 

must not succeed. We, Myanmar civil society, support and stand in solidarity with our brothers and sisters in the 

USA. We are with you in every step you take and every shout you give this weekend to fight for our democracy 

and human rights. 

The message has been signed by 387 Myanmar CSOs.  

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဧပြြီလ ၁၆ နငှေ့ ်၁၇ ရက်နန ေ့မ ှာျားမှှာ အနမရိကနပ်ြည်န ှာငစု်မှ ညြီအစ်ကိုနမှာငန်မှမ ှာျားသည် ဆနဖ်ရန်စစစကို၊ ဝါရှငတ်နဒ်ြီစြီ၊ 

နလှာေ့်စ်အိနဂ် ယ်လိစ်၊ ဟူစတန၊် နယူျားနယှာက်နငှေ့ ် ဒနဗ်ှာပမိ ြို့မ ှာျားတွင ်အှာဏှာသမ်ိျားစစ်နကှာငစ်ြီ၏  နိျ်ားခ  ြ်မှုနအှာက်နရှာက်နနသညေ့် 

ပမနမ်ှာေ့နရနနံငှေ့ ် သဘှာဝဓှာတ်နငွြို့လုြ်ငနျ်ား (MOGE)  သံို ေ့ ဝငန်ငမွ ှာျား နြျားသွငျ်ားမှုကို ရြ်တန ေ့ရ်န ်ဆနဒပြြွွဲမ ှာျား ပြ လုြ်၍ နရနကံုမပဏြီ 

Chevron ကို ဖိအှာျားနြျားကကြါမည်။  ိညုြီအစ်ကိုနမှာငန်မှမ ှာျားက MOGE ကို စြီျားြွှာျားနရျား အနရျားယူြိတ်ဆို ေ့မှုမ ှာျား လုြ်နဆှာငရ်န ်

အနမရိကနအ်စုိျားရကို တွနျ်ားအှာျားနြျား နနြါသည်။ ယငျ်ားသို ေ့လုြ်နဆှာငပ်ခငျ်ားပဖငေ့ ် နရနနံငှေ့ ် သဘှာဝဓှာတ်နငွြို့ကုမပဏြီမ ှာျား မှံ 

စစ်အှာဏှာရှငမ် ှာျားလက်သို ေ့ နရှာက်ရှိမညေ့် နငနွြျားနခ မှုမ ှာျားကို ရြ်တန ေ့န်ိငုမ်ည် ပဖစ်သည်။  

ယခုနစ်ှတွင ် ိကုုမပဏြီမ ှာျား၏ နငနွြျားနခ မှုသည် အနမရိကန ်နဒေါ်လှာ ၁.၅ ဘြီလြီယံခန ေ့ရ်ှိနကကှာငျ်ား ခန ေ့မှ်နျ်ားသရိှိရသည်။  ိနုငမွ ှာျားသှာ 

အှာဏှာသမ်ိျားစစ်နကှာငစ်ြီ သံို ေ့ နရှာက်သွှာျားြါလျှင ် ကျွန်ြ်ုတို ေ့ ပြည်သူလူ ုအနြေါ် နန ေ့စဉ်ရက်ဆက် အကကမ်ျားဖက်မှုမ ှာျား 

ဆက်လက်က  ျားလွနရ်န ် အသံုျားခ ြါလိမေ့်မည်။ နရနနံငှေ့ ် သဘှာဝဓှာတ်နငွြို့ကုမပဏြီမ ှာျားအနနပဖငေ့ ် စစ်အှာဏှာသိမ်ျားအုြ်စုကို 

စွမ်ျားအငန်ြျားပခငျ်ား၊ တရှာျားဝငပ်ဖစ်နအှာင ်လုြ်နြျားပခငျ်ားမ ှာျားကို ရြ်တနျ်ားက ရြ်ရမည်။ စစ်တြ်၏ အှာဏှာသမ်ိျားမှု မနအှာငပ်မငန်သျားြါ။ 

နအှာငပ်မင၍်လည်ျား လံုျားဝ (လံုျားဝ) မပဖစ်ြါ။  

ကျွန်ြ်ုတို ေ့ ပမနမ်ှာနိငုင် ံ အရြ်ဘက်လူ အုဖွွဲြို့အစည်ျားမ ှာျားသည် အနမရိကနမှ် ကျွန်ြ်ုတို ေ့၏ ညြီအစ်ကိုနမှာငန်မှမ ှာျားကို အပြညေ့်အဝ 

န ှာက်ခံသညေ့်အပြင ်နသွျားစည်ျားပခငျ်ားပဖငေ့လ်ည်ျား အတူရြ်တည်ြါသည်။  

ယခု စနန၊ တနဂဂနနနွန ေ့မ ှာျားတွင ်ဒြီမုိကနရစြီနငှေ့ ်လူ ေ့အခွငေ့အ်နရျားအတွက် သငတ်ို ေ့၏ နပခလှမ်ျားတိုငျ်ား၊ ဟစ်န ကျားသတံိုငျ်ားမှှာ ကျွန်ြ်ုတို ေ့ြါ 

အတူရှိနနမှှာြါ။  

 

ယခုသတငျ်ားနြျားစကှာျားကို ပမနမ်ှာနိငုင်အံရြ်ဘက်လူ အုဖွွဲြို့အစည်ျား ၃၈၇ ဖွွဲြို့ မှ လက်မှတ်နရျား ိျုား ှာျားြါသည်။  

 

ဆကသ်ယွရ်န်  

info@progressive-voice.org  
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