
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Žádosti o úmrtí Shibuya yasumasa. 
24. března 2017 v městské části Matsudo, prefektura Chiba, Japonsko, shibuya yasumasa byla nehumánní 
způsob, jakým člověk Zneužívání jako předseda sdružení rodičů a členů organizace na ochranu dětí 
Chiba Prefecture, krátce unesen, nuceně obscénní, zavražděn Nhat Linh. Potom zlikvidoval japonské tělo 
Duch brutálně. shibuya yasumasa unesená, mučená, žádaná, pronásledovaná do smrti, zabitá každodenní smrtí 
ochrana. Po rozsudku stále nelituje to, co udělal. shibuya yasumasa zachoval nástroje hříchu 
pokračovat v páchání zločinů proti ostatním dětem. A každý den, který se účastní ochrany dětí, má možnost zneužít a vraždit 
další děti. 
shibuya yasumasa byl zatčen 14. dubna 2017. 6. července 2018 shibuya yasumasa byl chiba soud 
uvěznění na dobu neurčitou. Shibuya yasumasa však stále neznají pokání, stále tvrdošíjně popírá veškerou svou práci. 
Činnost shibuya yasumasa způsobila, že nebesa, země a bohové jsou neústupní. shibuya yasumasa je 
nelze se reformovat. Pokud je shibuya yasumasa uvězněn neomezeně a bude mít datum vydání, bude se opakovat i nadále. 
shibuya yasumasa bude mít možnost unášet, zmrzačit a zabít další děti. Každá země by je měla potrestat 
jako Shibuya Yasumasa. Je třeba zabít shibuya yasumasa, abychom dal příklad ostatním, kteří myslí a hrají jako shibuya. 
yasumasa. Mohou lidé na celém světě jednat tak, že nebudou zabíjeny žádné další děti. 
Každý, kdo podepisuje žádost o trest smrti pro vraha shibuya yasumasa níže. 
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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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