Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
මරණය ඉල්ලීම ෂිබුවා යසුමස.
2017 මාර්තු 24 වන දින ජපාන නගරයෙ◌් මාටූඩෙ◌ හි චිබා, ෂිබුයා යසුමසා පුද්ගලයකු නෙ◌ාමැති පුද්ගලයෙකු විය. දෙමාපියන්ගෙ◌්
සංගමයෙ◌් සභාපති සහ චිබා ප්රාන්තයෙ◌් ළමා ආරක්ෂක සංගමයෙ◌් සභාපතිවරයාගෙ◌් කාර්ය භාරය, එල් ටී. NHAT LINH පැහැරගෙන
ගෙ◌ාස්, පැහැරගෙන ගෙ◌ාස් ඝාතනය කර ඝාතනය කිරීම. ඉන්පසු ඔහු ලින්ච්ගෙ◌් ශරීරය ක◌ෲර ලෙස විසුරුවා හැරියෙ◌්ය. සිම්බුයා යසුමසා
පැහැරගෙන, වධබන්ධනයට ලක් කෙ◌ාට, මරාදැමීම, මරාදැමීම, ඔහුගෙ◌් මරණයෙන් සෑම දිනකම මරා දමන ලදී. දඬුවම තවමත් ඔහු කළ දෙ◌්
ගැන පසුතැවෙන්නෙ◌් නැත. ෂිබුයා යසුමස මහතා විසින් ළමයින්ට එරෙහිව සිදුකරන අපරාධ දිගටම කරගෙන යාම සඳහා ළමා අපචාර ක්රියා
රඳවා තබා ඇති අතර, දරුවන්ට දිළිඳුබව හා මරා දැමීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා දිවා සුරැකුම් කටයුතුවල නිරතව සිට.ී
2017 අප්රියෙල් මස 14 වන දින ෂිබුයා යසුමසා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙ◌්. 2018 ජූලි 6 වනදා ෂිබුයා යසුමස
සිරගත කිරීම. එහෙත්, ෂිබුයා යසුමසාව තවමත් පසුතැවීම නෙ◌ාදැන සිටිය.ි
ෂිබුයා යසුමසාගෙ◌් ක්රියාවන්, අහස්, භූමිය සහ දෙවිවරුන්ව සමාව නෙ◌ාදීම. ෂිබුයා යසුමස යනු පිරවිය නෙ◌ාහැකි මිනිසෙකුය. ෂිබුයා යසුමසා
මහතාට අසීමිත රැඳවුම් දඬුවම් නියම වූවහෙ◌ාත් බන්ධනාගාරයෙන් මුදා හරිනු ලැබුවහෙ◌ාත් ඔහු දිගටම එම වරද සිදු කරනු ඇත.
ෂිබුයා යසුමසාට වෙනත් දරුවන් පැහැරගෙන, අවලස්සාගෙන් හා මරාදැමීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇත. ඕනෑම රටක් ෂිබුයා යසුමස වැනි අයට
දඬුවම් කළ යුතුයි. Shibuya Yasumasa වැනි චින්තනය හා ක්රියා කරන අයෙකුට ආදර්ශයක් ලෙස ෂිබුවා යසුමසාව අනුගමනය කළ යුතුය.
ලෙ◌ාව පුරා වෙසෙන ජනයා වෙහෙස මහන්සි නෙ◌ාබලා වෙනත් දරුවන්ව මරා දමනු ඇත.
මිනීමරු ෂිබුයා යසුමසාට මරණ දඬුවම ඉල්ලා සිටීමට සියළු දෙනාම අත්සන් කරයි.
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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

