
KACHIN YOUTH SOLIDARITY NETWORK 
 

Kachin Churchgoers Arrested by Security Forces in Northern Shan State 

 
Tuesday, 2 March 2021 
 

Joint police and military forces arrested at least 13 people from inside the Lashio Kachin Baptist Church on 

Monday afternoon, as part of a brutal ongoing crackdown on civilians in the northern Shan State town of 
Lashio.   

 

During a morning demonstration in downtown Lashio, police and military fired on protesters with water 
cannons and tear gas, sending them fleeing down side roads. Protesters said that it then became apparent 

that embedded among them were plainclothes security forces, who chased them through the city’s streets 

in an attempt to capture them.  
 

Down one such side street is the Baptist church. According to eyewitness statements, at 1:00 p.m., around 50 

police officers and soldiers surrounded the church, located on Myawaddy Road, Block 1, with multiple 
vehicles. They proceeded to break down the gate to the church compound, and question those inside. They 

were overheard by eyewitnesses as saying, “We are looking for the ethnic youth group.”  

 
Security forces then forced themselves into a room in which people were studying and arrested 13 of the 

people present.  
 

The Kachin Youth Solidarity Network condemns Monday’s actions and demands that the military and police 

immediately release these innocent detainees and halt arrests and abuse at and around protests. 
 

Those who were arrested in the crackdown on the church include theological students who were 

participating in an online biblical study course at the time, as well as members of the Sammung Baptist 
Association (SGZ).  

 

Immediately following this incident on 1 March, the Kachin Baptist Convention (KBC) listed on its Facebook 
page the names of 11 of the people who had been arrested. The Kachin Youth Solidarity Network has now 

added two additional names to this list, after it was discovered that more people had been taken away by 

security forces than was originally thought:   
 

1. Sara Zau Doi Awng  

2. Sara Maw She 
3. Sara Hkangda Naw Mai 

4. Mr. Lagang Dau Gying 

5. Mr. Hakangkum Hkawng Gyung 
6. Mr. Gum Sut Nan 

7. Mr. Peter 

8. Mr. Hawng Hkawng 
9. Mr. Seng Ra Awng 

10. Mr. Zau Ja Hpraw 

11. Mr. Dan Seng Awng 
12. Mr. Ah Sut 

13. Mr. Hkaw Bawm 

 
They are now believed to be in detention at the No. 1 police station in Lashio.  

 

 
The Kachin Youth Solidarity Network are Kachin youth activists who remain anonymous for our own security. 

We are united by three demands:  
 

1. To terminate the current military dictatorship and tyranny of the majority 

2. To achieve self-determination based on the Panglong Agreement 
3. To abolish the 2008 Constitution 

 

For further information on this incident, please contact the Sammung Baptist Association at: +95 926 880 6734 
(Jinghpaw, Burmese, English languages) 



ကချငလ်ငူယ ်သ ွွေးစည်ွေးညီညွတသ် ွေး ကနွ် က ် 

 

ရှမ်ွေးပြည်သပမြောကြ် ိုငွ်ေး လြောွေးရ  ွေး ကချင ်နစှ်ပခငွ်ေးခ စ်ယြောန် ဘို ြောွေးသကျြောငွ်ေး ဝငွ်ေးအ ငွွ်ေး လ ိုပခ ြုံသ ွေးတြ်ဖွ ွဲ့မျြောွေးမှဝငသ် ြောကဖ်မ်ွေးဆွီေးပခငွ်ေး 

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ မတ်လ ၂ရက်၊ အင်္ဂ ါန ေ့ ။  

 

ရဲနငှေ့ ် စစ်တပ် ပ ူးနပါငူ်းတပ်ဖ ဲွဲ့မ  ူးသည် တ လဂ န ေ့ န ေ့ခငူ်းပ ုငူ်းတ င ် ရှမ်ူးပပည် ယ်နပမ က်ပ ုငူ်း လ ူးရ  ူးမမ  ွဲ့တ င ် ပပ လုပ်န သညေ့် 

အရပ်သ ူးမ  ူးအနပေါ် ရက်စက်နသ  နှ ပ်က က်မ ၏ အစ တ်အပ ုငူ်းအပဖစ် လ ူးရ  ူး နစ်ှပခငူ်းခရစ်ယ   ်ဘုရ ူးနက  ငူ်းအတ ငူ်းမှ အ ည်ူးဆ ုူး လ  

၁၃ ဦူးက ု ဖမ်ူးဆ ူးသ  ူးခဲေ့သည်။  

 

လ ူးရ  ူးမမ  ွဲ့လယ်    က်ပ ုငူ်း ဆနဒပပမ မ  ူးအတ ငူ်းတ င ် ရဲနငှေ့ ် စစ်သ ူးမ  ူးသည် ဆနဒပပသ မ  ူးက ု နရအနပမ က်မ  ူး၊ မ က်ရည်ယ ုဗ ုူးမ  ူးပဖငေ့ ်

ပစ်ခတ်ခဲေ့မပ ူး လ အမ  ူးက ု လမ်ူးနဘူးသ ု ေ့ ထ က်နပပူးရ နစခဲေ့သည်။ ထ ု ေ့န  က်တ င ်ဆနဒပပသ မ  ူး အကက ူးတ င ်ဝငန်ရ က်နရ နန ှန နသ  

အရပ်သ ူး အဝတ်အစ ူးဝတ်ထ ူးနသ  လ ုပခ  နရူး တပ်ဖ ဲွဲ့ဝငမ်  ူးက ၎ငူ်းတ ု ေ့အ ူး ဖမ်ူးဆ ူးရ  ် ကက  ူးပမ်ူးမ အပဖစ် မမ  ွဲ့တ ငူ်းလမ်ူးမ  ူးနပေါ်အထ  

လ ုက်ပါခဲေ့ကကသည်ဟု ဆနဒပပသ မ  ူးက နပပ သည်။  

 

ထ သု ု ေ့နသ  လမ်ူးတစ်ခု၏ မ  ူးမ နဝူးတ င ် ကခ ငန်စ်ှပခငူ်းဘုရ ူးနက  ငူ်းရှ သည်။ မ က်ပမငသ်က်နသမ  ူး၏ နပပ ပပခ က်အရ ပမဝတ လမ်ူး 

ရပ်က က် ၁ တ ငရ်ှ နသ  ဘုရ ူးနက  ငူ်းက ု ရဲနငှေ့ ်စစ်သ ူး ၅၀ ခ ေ့က်  န ေ့ခငူ်း ၁   ရ တ င ်က ူးမ  ူးပဖငေ့ ်ဝ ုငူ်းထ ူးခဲေ့ကကသည်။ ၎ငူ်းတ ု ေ့က 

ဘုရ ူးနက  ငူ်းဝငူ်းတ ခါူးက ု ခ   ူးဖ က်မပ ူး အတ ငူ်းတ င ် ရှ န သ မ  ူးက ု နမူးပမ ူ်းစစ်နဆူးခဲေ့ကကသည်။ မ က်ပမငသ်က်နသမ  ူးက “ငါတ ု ေ့ 

တ ုငူ်းရငူ်းသ ူးလ ငယ်အုပ်စုက ု ရှ န တ ” ဟုနပပ သည်က ု သ တ ု ေ့ ကက ူးခဲေ့ရသည်။  

 

ထ ု ေ့န  က် လ ုပခ  နရူး တပ်ဖ ဲမ  ူးက ၎ငူ်းတ ု ေ့က ုယ်တ ုင ်လ မ  ူး စ သငန် နသ  အခ ူ်းတစ်ခုအတ ငူ်း ဇ တ်အတငူ်းဝငန်ရ က်က  လ  ၁၃ ဦူးက ု 

ဖမ်ူးဆ ူးခဲေ့ကကပခငူ်းပဖစ်သည်။  

 

ကခ ငလ် ငယ် နသ ူးစည်ူးည ည တ်နရူး က  ရ်က်အန ပဖငေ့ ် တ လဂ န ေ့ အပဖစ်အပ က်က ု ရ တ်ခ မပ ူး စစ်တပ်နငှေ့ ် ရဲမ  ူးက ု 

ဆနဒပပမ မ  ူးအတ ငူ်းနငှေ့ ် မင မ်ူးခ မ်ူးစ  ဆနဒထတု်နဖ ်သ မ  ူးက ု ဖမ်ူးဆ ူးပခငူ်း အကကမ်ူးဖက်ခ ငူ်း ရပ်တ ေ့ရ် န်ငှေ့ ် အထ  ူ်းသ မ်ူးခ ထ ူးရနသ  

အပပစ်မဲေ့ ပပည်သ မ  ူးက ုခ က်ခ ငူ်း ပပ လ်ွှတ်နပူးရ  ်နတ ငူ်းဆ ုသည်။  

 

မဖ  ခ ငူ်းမ အတ ငူ်း ဘုရ ူးနက  ငူ်းနပေါ်တ င ် ဖမ်ူးဆ ူးခ ရသ မ  ူးထဲတ င ် ထ အုခ   က် က မ်ူးစ  သငခ် ူ်းစ က ု အ  လ် ုငူ်းမှ သငယ် န နသ  

ဓမမက မ်ူးစ  နက  ငူ်းသ ူးမ  ူး သ မက Sammung နစ်ှပခငူ်း အသငူ်းနတ ် (SGZ) မှ အဖ ဲွဲ့ဝငမ်  ူး ပါဝငသ်ည်။  

 

 အ ပဖစ်အပ က် ပဖစ်သညေ့်အခ    ်မတ်လ ၁ရက်၊ တ င ်ကခ င ်နစ်ှပခငူ်း ခရစ်ယ   ်အဖ ဲွဲ့ခ  ပ် (KBC)  Facebook နပေါ်တ င ်အဖမ်ူးခ ရသ  ၁၁ ဦူး 

၏အမည်စ ရငူ်း နဖ ်ပပထ ူး သည်။  

 

1. ဆရ  နဇ ်ဒ နဲအ င ်(Sara Zau Doi Awng)  

2. ဆရ  နမ ်ရှ ူး (Sara Maw She) 

3. ဆရ  ခ ဒ်ါ န  ်မ ုင ်(Sara Hkangda Naw Mai) 

4. မစစတ  လင်္  ်နဒါငင််္ ငူ်း (Mr. Lagang Dau Gying) 

5. မစစတ  ဟ က က် မ် နခါငူ်းင်္ျွ ူ်း (Mr. Hakangkum Hkawng Gyung) 

6. မစစတ  င်္ မ်ဆ တ်   ်(Mr. Gum Sut Nan) 

7. မစစတ  ပ တ  (Mr. Peter) 

8. မစစတ  နဟ ငန်ခါငူ်း (Mr. Hawng Hkawng) 



9. မစစတ  ဆ ုငူ်းရနအ င ်(Mr. Seng Ra Awng) 

10. မစစတ  နဇ ်င်္  ဖနရ ် (Mr. Zau Ja Hpraw) 

11. မစစတ  နခေါ်နဘ မ်    (Mr.Hkaw Bawm) 

12. မစစတ  ဒ ဆ် ုငူ်းနအ င ်(Mr. Dan Seng Awng) နငှေ့ ်

13. မစစတ  အဆ တ် (Mr. Ah Sut) တ ု ေ့ပဖစ်သည်။  

 

 

ယခုအခါ သ တ ု ေ့က  ုလ ူးရ  ူးမမ  ွဲ့ အမှတ် ၁ ရဲစခ ူ်းတ င ်ထ  ူ်းသ မ်ူးထ ူးမည်ဟု ယ ုကကည်ရသည်။  

 

 

ကခ င ် လ ငယ် နသ ူးစည်ူးည ည တ်နရူး က  ရ်က်မှ  လ ုပခ  နရူးအရ အမည်မနဖ ်နသ  လ ငယ် လ ပ်ရှ ူးတက်ကကသ မ  ူး ပဖစ်ကကသည်။ 

ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့သည် နအ က်ပါ နတ ငူ်းဆ ုခ က်မ  ူးအနပေါ်တ င ်စုစည်ူးည ည တ်ကကသည်။  

 

1. စစ်အ ဏ ရှငစ် စ်နငှေ့စ်စ်အ ဏ ရငှစ် စ် က  ရ  ူးနရူး။ 

2. ပငလ် ုစ ခ  ပ်နပေါ် အနပခခ သညေ့် က ုယ်ပ ုငပ်ပဌ  ူ်းခ ငေ့ရ်ရှ နရူး ။ 

3. ၂၀၀၈ ခုနစှ ်ဖ ဲွဲ့စည်ူးပ ု အနပခခ ဥပ နဒ ဖ က်သ မ်ူးနရူး။ 

 

ဤပဖစ်ရပ်နငှေ့ ်ပတ်သက်၍ ပ ုမ ုသ ရှ လ ုပါက နက ူးဇ ူးပပ ၍ KBC နငှေ့ ်SGZ အဖ ဲွဲ့မ  ူးမှ က ုယ်စ ူးလှယ်မ  ူးက ု ဆက်သ ယ်ပါ။  

SGZ +95 926 880 6734 (ကခ င၊် ပမ မ် ၊ အင်္ဂလ ပ် ဘ သ မ  ူး)  


