
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Исканията за смърт на Шибуя йазумаса. 
На 24 март 2017 г. в град Мацудо, префектура Чиба, Япония, shibuya yasumasa е нечовешка 
начина, по който човек Злоупотреба като председател на Асоциацията на родителите и членове на организацията за 
закрила на детето Префектура Чиба, скоро отвлечена, принудена неприлична работа, убита Нхат Линх. След това 
той отхвърли японското тяло 
Дух брутално. shibuya yasumasa е отвлечена, измъчвана, пожелавана, преследвана до смърт, убита от ежедневната 
й смърт След изречението все още не съжалява какво е направил. shibuya yasumasa е запазил инструментите на 
греха, за да може 
продължават да извършват престъпления срещу други деца.И всеки ден, участващи в закрилата на детето, имат 
възможност да огорчават и убиват други деца. 
shibuya yasumasa е арестуван на 14 април 2017 г. 6 юли 2018 г. shibuya yasumasa е чиба съд 
лишаване от свобода за неопределено време. Но shibuya yasumasa все още не знае покаяние, все още упорито 
отрича цялата си работа. 
Действието на shibuya yasumasa направи небето, земята и боговете непростителни. shibuya yasumasa е 
не може да се реформира. Ако shibuya yasumasa е затворен за неопределено време и ще има дата на освобождаване, ще продължи да 
повтаря. 
shibuya yasumasa ще имат възможност да отвлекат, да мами и да убият други деца. Всяка страна трябва да накаже тези 
като Шибуя Ясумаса. Необходимо е да убиеш shibuya yasumasa, за да дадеш пример на други, които мислят и действат като shibuya. 
Yasumasa. Нека хората по целия свят предприемат действия, като не правят други деца убити. 
Всеки подписва да поиска смъртното наказание за убиеца shibuya yasumasa по-долу. 
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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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