
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Shibuya yasimasa- ի մահվան հարցումները: 2017 թ. Մարտի 24-ին Միսսդո քաղաքում, Ճիբայի պրեֆեկտուրայում, 
Ճապոնիայում, շիբույա yasimasa էր ոչ մարդկային 
մարդը Խուսափեք ծնողների ասոցիացիայի նախագահից եւ երեխայի պաշտպանության կազմակերպության 
անդամներից 
Չիբա նահանգապետը, որը շուտով առեւանգվել է, ստիպված է եղել անպարկեշտությամբ սպանել Նաթա Լինին: 
Այնուհետեւ նա դադարեցրեց ճապոնական մարմնին 
Հոգին դաժանորեն: shibuya yasimasa առեւանգել, խոշտանգել, lusted, chased մահվան, սպանվել է իր ամենօրյա մահվան 
դատավճիռը դեռեւս չի ափսոսում, թե ինչ է արել: shibuya yasimasa պահեց մեղքի գործիքները 
շարունակում են կատարել այլ հանցագործությունների դեմ հանցագործություններ: Եվ ամեն օր մասնակցում է երեխայի 
պաշտպանությանը `հնարավորություն ընձեռելով այլ երեխաների սպանել եւ սպանել: 
Shibuya yasimasa- ը ձերբակալվել է 2017 թ. ապրիլի 14-ին: 2018 թվականի հուլիսի 6-ին շիբույա բանտումա էր, չիբա 
դատարան: անժամկետ ազատազրկում: Բայց shibuya yasumasa դեռեւս չի ճանաչում ապաշխարությունը, սակայն 
համառորեն ժխտում է իր բոլոր աշխատանքները: 
Շիբույա դատումայի ակցիան արեց երկնքի, երկրի եւ աստվածների անմոռանալի: Շիբույա yasimasa է 
չի կարելի բարեփոխվել: Եթե շիբույա yasimasa- ն անժամկետ բանտարկվել է եւ կունենա ազատման ամսաթիվ, կշարունակի կրկնել: 
shibuya yasimasa- ն հնարավորություն կունենա առեւանգել, զրկել եւ սպանել մյուս երեխաներին: Ցանկացած երկիր պետք է պատժի նրանց 
ինչպես Շիբույա Յասումասա: Անհրաժեշտ է սպանել շիբույա yasimasa- ին, օրինակ, օրինակ, շիբուայի նման մտածող եւ գործելու ուրիշներին: 
օրագիր. Թող աշխարհի բոլոր մարդիկ կարողանան գործ անել, այդպիսով ոչ մի այլ երեխան չի սպանվի: 
Յուրաքանչյուր ոք ստորագրում է մահվան տույժը, ստորեւ սպանող շիբույա yasimasa- ի համար: 

*　　　　　「    2018       year        month            day  」 
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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 
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