Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
სიკვდილის მოთხოვნები შებუიას იასუმასა.
24 მარტს, 2017 წელს, მაცუდოს ქალაქში, ჩიბა პრეფექტურაურმა, იაპონიამ, შიბუია იასუმაზა არაადამიანური იყო
გზა ადამიანი მშობლების ასოციაციის თავმჯდომარე და ბავშვთა დაცვის ორგანიზაციის წევრები
ჩიბა პრეფექტურა, მალევე გატაცებული, იძულებითი უცენზურო, ბავშვის მკვლელობა LE THI NHAT LINH. მას შემდეგ გაუქმდა
LINH სხეული სასტიკად. shibuya yasumasa გატაცებული, აწამეს, lusted, გამოეკიდა სიკვდილი, დაიღუპა მისი ყოველდღიური
სიკვდილი
დაცვა. მას შემდეგ, რაც სასჯელი მაინც არ ვნანობ, რა გააკეთა. shibuya yasumasa ინახება ცოდვის ცოდნა შეძლებს
გააგრძელოს სხვა ბავშვების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. ბავშვთა დაცვის მონაწილე ყველა ბავშვს მიეცეს შესაძლებლობა,
მოახდინოს სხვა ბავშვების გადაყვანა და მკვლელობა.
შიბუია იასუმას ბრალი წაუყენეს 2017 წლის 14 აპრილს. 6 ივლისს, შვილია იასუმაშა იყო ჩიბას სასამართლო
პატიმრობა განუსაზღვრელი ვადით. მაგრამ შიბუია იასუმას ჯერ კიდევ არ იცის, რომ მონანიება, მაინც ჯიუტად უარყოფს ყველა
საქმეს.
შიბუიას იასუმასმა აქცია გააკეთა ცაში, დედამიწაზე და ღმერთების უპატივცემულობასთან დაკავშირებით. შვილია yasumasa
არის. არ შეიძლება რეფორმირებული. თუ შუბუიას იუსუმაას განუსაზღვრელი ვადით პატიმრობა აქვს და გათავისუფლების თარიღი
ექნება განმეორებით გაგრძელებას.
შიბუია იასუმას ექნება შესაძლებლობა გატაცება, maim და მოკვლა სხვა ბავშვებს. ნებისმიერ ქვეყანას უნდა დაისაჯოს ისინი
შიბუია იასუმას მსგავსად. საჭიროა შვილია იასუმაას მოკვლა, რათა სხვისთვის მიგვანიშნებოდეს, ვინც ფიქრობს და მოქმედებს შიბუიას მსგავსად.
yasumasa. შეიძლება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანი მოქმედებდეს, ასე რომ არც ერთი სხვა ბავშვი არ დაიღუპება.
ყველას მოაწერენ სიკვდილით დასჯის მოთხოვნით მკვლელის შბიუას იასუმასთვის.
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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

