Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
িশবুয়া ইয়াসুমােশর মৃতু র অনুেরাধ
২4 শ মাচ, ২017 তািরেখ জাপান, জাপান, িচব া েফকচােরর মাতসুেদা শহের, িশবুয়া ইয়াসুমাশ িছেলন একজন অ-মানব
উপায় এক ব ি মাতািপতা সং ার সভাপিত এবং িশ সুর া িত ােনর সদস িহসােব অপব বহার
িচবা ি েফকচার, খুব শী ই অপহরণ, জারপূবক অ ীলতা, নট িলনেক হত া তারপর িতিন জাপািন শরীেরর disposed
নৃশংসভােব আ া িশবুয়া ইয়াসুমাশ অপ ত, অত াচািরত, কাম , মৃতু দে দি ত, তার দিনক মৃতু র ারা িনহত
সুর া। বাক এখনও িক স কেরিন অনুেশাচনা না। িশবুয়া ইয়াসুমাশেক স ম করার জন যে র য িল রাখা হেয়েছ
অন ান িশ েদর িব ে অপরাধ করা চািলেয় যান। এবং িতিদন িশ সুর ােত অংশ হন করার জন িশ েদরেক িন া ও হত া করার সুেযাগ িদন।
িশবুয়া ইয়াসুমাশেক 14 এি ল, ২017 তািরেখ
ার করা হয়। 6 জুলাই ২018 তািরেখ িশবুয়া ইয়াসূমাস িছেলন চiba আদালত
কারাবাস অিনিদ কােলর জন িক িশবুয়া ইয়াসুমা এখনও অনুত হয় না, তবুও তাঁর সব কাজ অ ীকার কের।
িশবুয়া ইয়াসুমােশর কেমর ফেল গ, পৃিথবী এবং দবদূত অ ত ািশত হয়। িশবুয়া ইয়াসুমা
এক সং ার করা যােব না। যিদ িশবুয়া ইয়াসুমা িল অিনিদ কােলর জন আটেক রাখা হয়, এবং এক মুি র তািরখ থাকেব, পুনরাবৃি অব াহত থাকেব।
িশবুয়া ইয়াসুমাশেক অপহরণ, অপহরণ ও অন ান িশ েক হত া করার সুেযাগ পােবন। য কান দেশর উিচত তােদর শাি দওয়া উিচত
িশবুয়া ইয়াসুমাশা মত িশবুয়া য মাসেক হত া করা েয়াজন এমন অন জেনর জন উদাহরণ াপন কের যারা িশবুয়া মত িচ া ও অিভনয় কেরন।
Yasumasa। সারা িব জুেড় মানুষ এইভােব কাজ কের অন কানও িশ েক হত া কের।
সবাই খুনকারী িশবুয়া ইয়াসুমােশর মৃতু দে র আেবদন দািখল করেত সাইন কের।
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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

