
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
இற�� ேதைவ�ப�கிற� ஷி�யா யா�மாசா. 
மா�� 24, 2017 �, ஜ�பானிய நகரான ம��ேடாவி�, சிபா, ஷி�யா யா��சா ஒ� ஆ�ைம இ�லாம� ஒ� மனித�. ெப�ேறா� ச�க�தி� 
தைலவ� ம��� சிபா �ரிெப�சரி� �ழ�ைத பா�கா�� ச�க�தி� உ��பின�க�, ஒ� ��கிய கால�தி��, கட�த�ப��, 
ஒ��கிைண�க�ப��, ெகாைல ெச�ய�ப�� LE LEI எ�ெஹ�ஏஎ� லி��காக ப�ெகாைல ெச�ய�ப�டன�. பி�ன� அவ� LINH உடைல 
ெகா�ரமாக நிராகரி�தா�. ஷிபியா யா�மாசா கட�த�ப��, சி�திரவைத ெச�ய�ப��, ம���, மரண�ைத� �����, ஒ�ெவா� நா�� 
இற��வி�டா�. த�டைன இ��� அவ� ெச�த� எ�ன வ��த� இ�ைல பிற�. ம�ற �ழ�ைதக��� எதிரான ��ற�கைள 
ெதாட��� ெச�ய சி�யா யாச�சா ��றமிைழ�த க�விைய ைவ���ளா�.இ�ேபா� �ழ�ைதக��� பிறைர� கா�பா��வத���, ம�ற 
�ழ�ைதகைள ெகா�வத��� ஒ� நா� �த� நா� பா�கா�� ேதைவ�ப�கிற�. ஷி�யா யாச�சா ஏ�ர� 14, 2017 � ைக� 
ெச�ய�ப�டா�. ஜூைல 6, 2018 ஷி�யா யா�மா சிபா நீதிம�ற�தி�. சிைறவாச� காலவைரய�ற�. ஆனா� ஷிபியா ய�மாசா இ��� 
மன�தி��பியைத அறியவி�ைல, இ��� �ர���தனமாக அவ� ெச�தைத ம��கிறா�. 
ஷிபியா யாச�சாவி� ெசய�க� ெசா��க�, �மி ம��� கட�ைள ம�னி�கவி�ைல. ஷி�யா யாச�சா எ�ப� ஒ� ெபா��தாத மனித�. 
சிபிய யாச�சா காலவைரய�ற காவலி� ைவ�க�ப����தா�, சிைறயி� இ��� வி�வி�க�ப�டா�, அவ� ��ற�ைத� ெதாட��� 
ெச�வா�. ஷிபியா யா�மாசா, ம�ற �ழ�ைதகைள கட�த��, ெகா�ல��, ெகா�ல�� வா��� உ�ள�. எ�த நா�� சிபிய யாசமாசா 
ேபா�றவ�கைள த���க ேவ���. ஷிைபயா ய�மைஸ� ேபால சி�தி�ப� ம��� ெசய�ப�� ம�றவ�க��� ஒ� உதாரணமாக ஷிைபயா 
ய�மாைவ இய�க ேவ���. உலெக�கி�� உ�ள ம�க� அைனவரா�� நடவ��ைக எ��கிறா�க�, அதனா� ேவ� எ�த �ழ�ைதக�� ெகா�ல�ப�வதி�ைல. 
ெகாைலகார� சி�யா யா�மா��� மரண த�டைனைய ேகா�வத�� ஒ�ெவா�வ�� ைகெய��தி�கி�றன�. 

*　　　　　「    201       year        month            day  」 
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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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