Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
የሻቢያ ያሲሳሳ የሞት ጥያቄ.
መጋቢት 24, 2017 በ Matsudo City, Chiba Prefecture, ጃፓን, ሻቢዋ ያሲሳሳ ሰው አይደለም
እንደ አንድ ሰው አላግባብ መጠቀም የወላጆች ማህበር ፕሬዚዳንት እና የልጆች ጥበቃ ድርጅት አባላት ናቸው
የቻባ ፕሬዚዳንቱ, በአጭር ጊዜ ውስጥ ተይዘዋል, አስገድደው አስጸያፊ ነበሩት ኒት ሊንን ገድለዋል. ከዚያም የጃፓን አካልን አስወገዳቸው
መንፈስ በጭካኔ. ሺቡያ ያሲሳሳ እገዳ ተጥሎበታል, ተገድሏል, በፍትወት ስሜት ተነሳ, በሞት ተለዩ
ከቅጣት በኋላ ምንም እንኳን እሱ ያደረበትን ነገር አያጸጸትም. ሽቡያ ያሲሳዋ የኃጢአት እቃዎችን እንዲቆይ አድርጓል
በሌሎች ሕፃናት ላይ ወንጀል መፈጸሙን ይቀጥሉ. እንዲሁም በየዕለቱ የልጆች ጥበቃ ውስጥ መሳተፍ ሌሎች ህፃናትን ለመግደል እና ለመግደል እድል
ለማግኘት ነው.
ሻቢየያ ያሲሳዋ ሚያዝያ 14 ቀን 2017 ተይዞ ታስሯል. ሐምሌ 6, 2018 ሸቢዩያ ያሲሳ የቺባ ፍርድ ቤት
እስር ያለገደብ ነው. ነገር ግን ሽቡያ ያሲሳዋ አሁንም ንስሃን የማያውቅ ቢሆንም, አሁንም ግትር የእራሱን ስራ ውድቅ ያደርጋል.
የሻቢዎይ ያሲሳካ ድርጊት ሰማይን, ምድርንና አማልክትን ይቅር አላይቷቸዋል. shibuya yasumasa ነው
አንድ ሰው ሊስተካከል አይችልም. ሻቢያን ያሲሳሳ ለዘላለም እስከተለቀለ እና የተለቀቀበት ቀን ካለ, ድጋሜ ይቀጥላል.
ሻቢያ ያሲሳሳ ሌሎች ህፃናትን ለመግደል, ለማማት እና ለመግደል እድል ይኖረዋል. ማንኛውም ሀገር እነዚያን ሁሉ መቀጣት አለበት
እንደ ሻቢያ ያሲሳሳ. እንደ ሺቢያን ያሉ እና ለሚመሩት ለሌሎች ምሳሌ ለማቅረብ የ shibuyaasasasa መግደል አስፈላጊ ነው.
yasumasa. በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች እርምጃ በመውሰድ ሌላ ህጻን እንዳልገደለ ሁሉ.
ሁሉም ሰው ከዚህ በታች ላለው ገዳይ ሸቢዩያሲሳሳ የሞት ቅጣት ለመጠየቅ ይፈርማል.
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If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.
● Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified)
●We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.
●To protect the personal information, this document won’t be used for other purpose.
●Contact：Name : LE ANH HAO ;
Address: 〒２７０ー２２０４ CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI ５－１５－６
(Email)：lethinhatlinhjp@gmail.com ; (Website): http://partime.biz ; (facebook): https://www.facebook.com/leanhhaojp

