
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
De doodsverzoeken van Shibuya yasumasa. 
Op 24 maart 2017 was shibuya yasumasa in Matsudo City, Chiba Prefecture, Japan een niet-mens 
de manier waarop een persoon Misbruik als de voorzitter van de oudervereniging en leden van de organisatie voor 
kinderbescherming 
Chiba Prefecture, kortweg gekidnapt, gedwongen obsceniteit, vermoord Nhat Linh. Hij gooide toen het Japanse lichaam weg 
Geest brutaal. shibuya yasumasa ontvoerd, gemarteld, lustig, achtervolgd tot de dood, gedood door zijn dagelijkse dood 
bescherming.Nadat de zin nog steeds geen spijt heeft van wat hij heeft gedaan. Shibuya Yasumasa heeft de instrumenten 
van de zonde bewaard om te kunnen. doorgaan met het plegen van misdaden tegen andere kinderen. En elke dag 
deelnemen aan kinderbescherming om de kans te krijgen om andere kinderen te doden en te moorden. 
shibuya yasumasa werd gearresteerd op 14 april 2017. 6 juli 2018 shibuya yasumasa was chiba rechtbank 
gevangenisstraf voor onbepaalde tijd. Maar shibuya yasumasa kent nog steeds geen berouw, ontkent nog steeds koppig al 
zijn werk. 
De actie van Shibuya Yasumasa maakte de hemel, de aarde en de goden meedogenloos. shibuya yasumasa is 
iemand kan niet worden hervormd. Als shibuya yasumasa voor onbepaalde tijd gevangen wordt gehouden en een 
releasedatum zal hebben, zal dit blijven herhalen. 
shibuya yasumasa krijgt de mogelijkheid om andere kinderen te kidnappen, verminken en doden. Elk land zou die moeten straffen 
zoals Shibuya Yasumasa. Het is noodzakelijk Shibuya Yasumasa te doden om een voorbeeld te stellen voor anderen die denken en handelen als 
Shibuya. 
Yasumasa. Moge mensen over de hele wereld actie ondernemen door dit te doen, zodat er geen andere kinderen worden gedood. 
Iedereen tekent om de doodstraf te vragen voor de moordenaar Shibuya Yasumasa hieronder. 

*　　　　　「    201       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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