Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
Shibuya Yasumasa-ren Heriotzako eskaera.
2016ko martxoaren 24an, Matsudo Hirian, Chiba prefektura, Japonia, shibuya yasumasa ez zen gizakia
Pertsona baten bidea Guraso Elkarteko lehendakaria eta haurren babesa erakundearen kide gisa
Chiba prefekturak, gutxienez bahitutakoak, obscenity behartuak, Nhat Linh hil egin zituen. Japoniako gorputza bota zuen
Espiritua brutally. shibuya yasumasa abducted, tortured, lusted, heriotza atzean, bere eguneroko heriotza hil
babesa. Esaldien ondoren oraindik ez da damutuko zer egin zuen. Shibuya Yasumasak sinismen tresnak gorde ditu
beste seme-alaben aurkako delituak egiten jarraitzen du. Egunero haurraren babesean parte hartzen duten haurrak hiltzea
eta beste seme-alabak izateko aukera dute.
shibuya yasumasa 2017ko apirilaren 14an atxilotu zuten. 2016ko uztailaren 6a shibuya yasumasa izan zen Chiba auzitegia
espetxeratzea mugagabean. Baina shibuya yasumasa oraindik ez daki damuturik, oraindik ere bere lan guztia ukatzen du.
Shibuya yasumasa-ren ekintzak zeruak, lurra eta jainkoak garatzen ditu. shibuya yasumasa da
Ezin da berritu. Shibuya yasumasa espetxe mugagabean kartzelan baldin badago, eta askapen eguna izango du,
errepikatuko du.
Shibuya Yasumasa-k bahiketa, maim eta beste seme-alabak hiltzeko aukera izango du. Edozein herrialdeek zigortu beharko
lituzkete
Shibuya Yasumasa bezalakoak. Shibuya yasumasa hiltzeko beharrezkoa da Shibuya bezalako pentsatzen eta jarduten duten beste batzuentzat.
Yasumasa. Mundu osoko jendeak ekintza egiten du, beraz, ez da beste seme-alaba hil.
Pertsona orok sinatu hiltzailearen shibuya yasumasa hiltzeko zigorra behean.
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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

