Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
ਡੈਥ ਦੀ ਲੋ ੜਕਰਤਾ ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸਾ
ਮਾਰਚ 24, 2017 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਿਹਰ ਮਾਤਸੁਡ,ੋ ਚਾਬਾ, ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸ ਿਵਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸੀ. ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਦੇ
ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਿਪੰ ਕਟੋਰੇਅ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਟੈਕ ਨ ਐਸੋਸੀਏ ਨ ਦੇ ਮਬਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਦੇ ਹੋਏ, ਥੋੜੇ ਸਮ ਲਈ, ਅਗਵਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਅਤੇ LE THI
NHAT LINH ਦੀ ਹੱ ਿਤਆ ਉਸ ਨ ਿਫਰ LINH ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੇਰਿਹਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਿ ਬੂਯਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸਾ ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੱ ਿਤਆ ਕਰਕੇ
ਅਗਵਾ, ਤਸੀਹੇ ਿਦੱ ਤੇ, ਲਿਭਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਿਪੱ ਛਾ ਕੀਤਾ. ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ. ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸਾ ਨ ਦੂਜੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ
ਿਖਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰ ਦ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਹੈ.ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਹੱ ਿਤਆ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਦਨ
ਪਤੀ ਿਦਨ ਸੁਰੱਿਖਆ.
ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸਾ ਨੂੰ 14 ਅਪੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਿਗਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ. 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸ ਸੀ ਚਬਾ ਕੋਰਟ
ਅਿਨਯੰ ਤਤ ਕੈਦ ਪਰ ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹ ਜਾਣਦਾ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤ ਪੂਰੀ ਤਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਿ ਬੂਆ ਯਾਸੁਮਾਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨ ਅਕਾ , ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ. ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸਾ ਇੱ ਕ ਬਦਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸ ਨੂੰ ਅਿਨ ਿਚਤ
ਨਜ਼ਰਬੰ ਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇਗਾ.
ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਕੁੱ ਟਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ ਨੂੰ ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਿ ਬੂਆ ਯਾਸੁਮਾਸ ਨੂੰ ਉਨ ਲੋ ਕ ਲਈ ਇੱ ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿ ਬੁਆ ਯਾਸੁਮਾਸ ਵਰਗੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋ ਕ
ਇਸ ਤਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱ ਚੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ.
ਹੇਠ ਖਲਨਾਇਕ ਿ ਬੂਯਾ ਯਾਸੁਮਾਸੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
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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

