Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
Death Requirer Шибуя Ясумаса.
2017 жылы 24 наурызда Жапонияның Мацудо қаласында (Чиба) Шибуя Ясумаса жеке тұлға болмады. Ата-аналар
қауымдастығы президентінің рөлін пайдаланып, Чиба префектурасындағы Балаларды қорғау ассоциациясының
мүшелері қысқа уақытқа дейін LE THI NHAT LINH-ны ұрлап, мəжбүрлеп өлтірді. Ол содан кейін LINH денесін қатал
түрде тастады. Шибуя Ясумаса ұрлық, азаптау, əуестеніп, өлтіріліп, күн сайын қайтыс болған. Ұстап бергеннен кейін,
ол əлі не істегеніне өкінбейді. Шибуя Ясумаса басқа балаларға қарсы қылмыс жасауды жалғастыру үшін қылмыс
жасаған құралды сақтап қалды, алайда балаларды басқа балаларға сүйіспеншілікпен жəне өлтіруге күнделікті
қорғаныспен айналысады.
Шибуя Ясумаса 2017 жылы 14 сəуірде қамауға алынды. 2018 жылдың 6 шілдесінде Шибуа Ясумаса Чибай соты
болды.
мерзімсіз мерзімге бас бостандығынан айыру. Бірақ Шибуа Ясумаса əлі күнге дейін өкініш білдірмеді, бірақ бəрін
жасырады.
Шибуия Ясумасаның əрекеті көктің, жердің жəне құдайлардың кешірімсіздігін жасады. Шибуя Ясумаса - бұл
қайталанбайтын адам. Егер Шибуя Ясумасса мерзімсіз қамауға алынса жəне түрмеден босатылса, ол қылмысты
жалғастырады.
Шибуя Ясумаса басқа балаларды ұрлап, өлтіруге жəне өлтіруге мүмкіндік алады. Кез-келген ел Шибуя Ясумаса сияқты адамдарды
жазалаған жөн. Шибуя Ясумасады Шибуа Ясумаса секілді ойланып, əрекет етіп жүрген адамдарға үлгі болуға тиіспіз. Бүкіл əлемде
адамдар басқа балалармен бірге өлім жазасына кесілмейді.
Төменде өлтірген Шибуя Ясумаса үшін өлім жазасын сұрауға барлық адамдар қол қояды.
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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

