Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
Şibuya yasamasa'nın Ölüm İstekleri.
24 Mart 2017-ci ildə, Matsudo şəhərində, Chiba paytaxtı, Yaponiyada, şibuya yasimasa qeyri-insan idi
bir şəxsin yolu Valideynlər Birliyinin sədri və uşaq qorunması təşkilatının üzvləri kimi sui-istifadə et
Xibo Prefekturası, qısa müddətdə oğurlanaraq, qərəzsizliyə məcbur etdi, Nhat Linh'i öldürdü. O, sonra Yapon bədəni xaric
etdi
Ruhun şiddətlə. şibuya yasimasa qaçırdı, işgəncə etdi, şəhvət verdi, ölümünə görə öldürüldü, gündəlik ölümü ilə öldürüldü
Cəzanın hələ də etdiyinə təəssüflənməməsindən sonra. Şibuya yasimasa günah quruluşlarını bacardı
digər uşaqlara qarşı cinayət törətməkdə davam edir. Uşaq gündəliyinə qatılaraq digər uşaqları soxma və qətlə yetirmək
imkanı var.
Şibuya yasimasa 14 Aprel 2017-ci ildə həbs olundu. 2018-ci il 6 iyul şibuya yasamasa chiba məhkəməsi oldu
müddətsiz həbs cəzası. Amma şibuya yasimasa hələ tövbə etməyi bilmir, hələ də bütün işlərini inadla inkar edir.
Şibuya yasimasa hərəkatı cənnət, yer və tanrıları mərhəmətsiz etdi. Şibuya yasamasa edir
bir islahat edilə bilməz. Şibuya yasimasa müddətsiz həbs olunarsa və azad ediləcəksə, təkrar ediləcək.
Şibuya yasimasa digər uşaqları qaçırmaq, öldürmək və öldürmək imkanı əldə edəcək. Hər hansı bir ölkə bu
cəzalandırmalıdır
Şibuya Yasumasa kimi. Şibuya kimi düşünən və hərəkət edən insanlara nümunə göstərmək üçün şibuya yasamasa öldürmək lazımdır.
yasimasa. Dünyanın hər yerində insanlar başqa uşaqlar öldürülmədən hərəkətə keçə bilər.
Hər kəs, aşağıda göstərilən qatil şibuya yasimasa üçün ölüm cəzasını tələb etmək üçün imzaladı.
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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

