
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Кол коюлган талаптар такта өлтүргүч Ясумаса Шибуя. 
Жылдын 24-мартында, 2017-жылы, мындан ары адам ТОКИО, Чиба Япония, Хатиконун өзү өкүлү Ясумаса адамдын 
шаарында. уюштуруу кеңеш президент ата-энелер жана мүчөлөрү катары артыкчылыгы эле, Чиба Prefecture 
балдарды коргоо үчүн 1 кыскача ала качуу, зомбулук менен ыпылас, өлгөн бала Le Thi Nhật Linh. Андан кийин 
баланын денеси мыкаачылык менен компоненттери менен тескөөгө. Шибуя Ясумаса уурдалып, кыйноого алынган, 
уятсыз, күн сайын өлүмгө корголгон алардын менен өлтүрүп +, акырына чейин умтулабыз. кылмыш кийин алар эмне 
кылганын дагы деле белгисиз өкүнүп болуп саналат. Шибуя Ясумаса кылмыш балдар көбүрөөк уятсыз жана башка 
балдарды өлтүрүү үчүн кокустан үчүн күн сайын khac.Van балдарды коргоо катышууга уланта алышы үчүн кылмыш 
куралдарды келатат. 
Шибуя Ясумаса 14-апрелинде 2017-жылдын 6-июлунда камакка алынган, 2018, Хатиконун өзү сот өкүлү Ясумаса 
Чиба болду 
белгисиз мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга колдонушат. Шибуя Ясумаса бирок дагы тобо, жактагандай бардык иш 
баш билбейбиз. 
Ясумаса Шибуя Аракети асман менен жерди жараткан, ал кудайлар чыдай албайт. Ясумаса Шибуя ремонттолгон 
мүмкүн эмес болуп саналат. Шибуя Ясумаса гана түбөлүк камакта болсо, дагы колонияга чыгып кетүүгө болот, өнөкөт улантылат. 
Ясумаса Шибуя уят жана башка киши колдуу балдарын уурдап мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Ар бир өлкө, ошондой эле, Хатиконун өзү 
өкүлү Ясумаса сыяктуу адамдар уруксат керек. Шибуя Ясумаса өлүм башка балдар ой жүгүртүү жана Сибуя Ясумаса окшошуп үчүн үлгү 
көрсөтүшү керек. дүйнө жүзү боюнча мындан ары башка киши колдуу балдар эч кандай конкреттүү иштерди кылып, иш-аракет деп 
ишенем. 
Ар бир адам төмөнкү адамдардын өлтүрүү, Хатиконун өзү өкүлү Ясумаса үчүн азап (жазасы) талап кылууга кол суранабыз. 
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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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