Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
Подпіс Патрабаванні Desktop забойца Ясумаса Shibuya.
няма 24 сакавіка 2017 года, у горадзе Мацуда, Chiba Японіі, Shibuya Ясумас гэта чалавек, які больш не
як чалавечае істота. Перавага ў якасці прэзідэнта савета бацькоў і сяброў арганізацыі для абароны дзяцей
Chiba прэфектура, толькі 1 коратка выкрадання людзей, гвалтоўныя непрыстойная, Нат Линх забіў дзіця. Затым целы
былі ўтылізаваныя японскага дзіцяці
Дух жорстка. Shibuya Ясумас выкралі, катавалі, непрыстойнасць, пераследваць да канца, забітыя іхнія штодзённага
смяротнага упэўнены ve.Sau калі злачынства дагэтуль невядома шкадуе, што яны зрабілі. Shibuya Ясумаса захаваў
інструмент вінаватага ў
працяг злачынных дзеці ўдзельнічаюць штодня khac.Van абароны дзяцей за шанец, каб забіць больш непрыстойныя
і іншыя дзіця. Shibuya Ясумас быў затрыманы 14 красавіка 2017 6 ліпеня 2018 Shibuya суда Ясумас была Тиба
выкарыстоўваць у выглядзе пазбаўлення волі на нявызначаны тэрмін. Ясумаса Shibuya, але да гэтага часу не ведаю,
пакаянне, да гэтага часу ўпарта адмаўляў ўсю сваю працу.
Ясумаса Shibuya дзеянні неба і зямлю, багі не могуць трываць. Shibuya Ясумаса ў
чалавек не можа быць адрамантаваны. калі Shibuya Ясумас толькі заключаны на нявызначаны тэрмін, і выйдзе з
турмы, будзе працягваць рэцыдывы.
Shibuya Ясумаса будзе мець магчымасць скрасці, непрыстойнасці і іншых забітых дзяцей. Любая краіна таксама павінна санкцыянаваць
тыя
у Shibuya Ясумаса. смерць Ясумаса Shibuya павінны служыць прыкладам для іншых рабят думаюць і дзейнічаюць як Shibuya
Ясумас. Спадзяюся, людзі ва ўсім свеце прымаюць меры не робячы не больш спецыфічна для іншых забітых дзяцей больш.
Усе ласка, увайдзіце, каб запытаць пакута (пакаранне) за забойства Shibuya Ясумаса ў мужчын ніжэй
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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

