
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Kërkesat për vdekje të Shibuya yasumasa. 
Më 24 mars 2017, në Matsudo City, Chiba Prefektura, Japoni, shibuya yasumasa ishte një person jo njerëzor 
mënyra e një personi Abuzimi si kryetar i Shoqatës së Prindërve dhe anëtarë të organizatës për mbrojtjen e fëmijëve 
Chiba Prefektura, së shpejti e rrëmbyer, e detyruar e pavërtetë, vrau Nhat Linh. Ai pastaj hoqi trupin japonez 
Shpirti brutalisht. shibuya yasumasa u rrëmbye, u torturua, u lozua, u përpoq të vdiste, u vra nga vdekja e tij e përditshme 
Mbrojtja.Pas dënimit ende nuk vjen keq atë që ai e bëri. shibuya yasumasa ka mbajtur instrumentet e mëkatit për të qenë në 
gjendje 
vazhdojnë të kryejnë krime kundër fëmijëve të tjerë.Dhe çdo ditë marrin pjesë në mbrojtjen e fëmijëve për të pasur 
mundësinë për të poshtëruar dhe vrarë fëmijët e tjerë. 
shibuya yasumasa u arrestua më 14 prill 2017. 6 korrik 2018 shibuya yasumasa ishte gjykata e Chiba 
burgim për një kohë të pacaktuar. Por shibuya yasumasa ende nuk e di pendimin, ende kokëfortësi mohon të gjithë punën e 
tij. 
Veprimi i shibuya yasumasa e bëri qiellin, tokën dhe perënditë pa falje. shibuya yasumasa është 
nuk mund të reformohet. Nëse shibuya yasumasa burgoset për një kohë të pacaktuar dhe do të ketë një datë të lëshimit, do 
të vazhdojë të përsëritet. 
shibuya yasumasa do të ketë mundësinë për të rrëmbyer, për të vrarë dhe për të vrarë fëmijë të tjerë. Çdo vend duhet t'i dënojë ato 
si Shibuya Yasumasa. Është e nevojshme për të vrarë shibuya yasumasa për të vendosur një shembull për të tjerët që po mendojnë dhe veprojnë 
si shibuya. 
Yasumasa. Njerëzit në mbarë botën mund të ndërmarrin veprime duke mos bërë asnjë fëmijë tjetër. 
Gjithkush nënshkruhet për të kërkuar dënimin me vdekje për vrasësin shibuya yasumasa më poshtë. 

*　　　　　「    2018       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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