Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
Талаботи фаврӣ Шибуя Ямомаа.
24 марти соли 2017, дар шаҳри Япония Мотсудо, Чиба, Шибуя Ясума як марди бе шахсия буд. Бо назардошти нақши
Президенти Ассотсиатсияи волидон ва аъзоёни Ассотсиатсияи ҳимояи кӯдакон дар Чиба, муддате кӯтоҳ, маҳбус,
қаллоб ва маҷрӯҳшуда, ТВ NHI LINH. Пас ӯ бадкирдор буд. Шибуя Ясумасо ҳар рӯз аз маҳбас раҳо карда, азоб
кашид, латукӯб шуда буд, ӯро кушт. Пас аз ҳукм, ӯ ҳанӯз аз кори кардааш пушаймон нест. Шибуї Ясума бо маќсади
идома додани содир намудани љиноятњои дигар ба кўдакони љиноятї нигоњдорї карда истодааст. Њоло њам
њифзи кўдакони имконияташон мањдуд ва дигар кушторро мекушанд.
Шибуя Ясума 14 апрели соли 2017 боздошт шуд. 6 июни соли 2018 Шибуя Ясума судяи сессия буд.
ба ҳабси абад маҳкум мешаванд. Аммо Шибуя Ямомаа ҳанӯз тавба карданро намедонад ва ҳанӯз ҳам бовар
мекунад, ки ҳамаи корҳояшро рад мекунад.
Амалҳои Шибуя Ясумазо, осмон, замин ва фаромадамҳои фаровон буданд. Шибуя Ясума як марди номатлуб аст.
Агар Шибуя Ясума ба боздоштгоҳи беқонунӣ маҳкум карда шуда бошад ва аз зиндон озод шавад, ӯ ба содир кардани
ҷиноят айбдор мешавад.
Шибуя Ясума имконият медиҳад, ки ба кӯдакон, бачаҳо ва дигар кӯдаконро кушоянд. Ҳар як кишвар бояд ба монанди
Шибуя Ясума ҷазо диҳад. Шибуя Ясумасаро ҳамчун намуна ба дигарон, ки фикр мекунанд ва мисли Шибуя Ясума амал мекунанд, зарур
аст. Ҳама одамон дар тамоми ҷаҳон амал мекунанд, то ин ки фарзандони дигар кушта шаванд.
Ҳама барои имзо кардани ҷазои қатл барои куштори Шибуя Ясума дар поён оварда шудаанд.
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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

