
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Ang Mga Kahilingan sa Kamatayan ng Shibuya yasumasa. 
Noong Marso 24, 2017, sa Matsudo City, Chiba Prefecture, Japan, ang shibuya yasumasa ay isang di-pantao 
ang paraan ng isang tao Pang-aabuso bilang pangulo ng Asosasyon ng mga Magulang at mga miyembro ng organisasyon 
ng proteksyon ng bata. Chiba Prefecture, di-nagtagal ay inagaw, pinilit na malaswa, pinatay ang sanggol LE THI NHAT 
LINH. Pagkatapos ay itinapon niya ang LINH katawan brutally. ang shibuya yasumasa ay dinukot, pinahirapan, sinukob, 
pinatay sa kamatayan, pinatay ng kanyang pang-araw-araw na kamatayan 
proteksyon. Pagkatapos ng pangungusap ay hindi pa rin pinagsisisihan kung ano ang ginawa niya. Itinatago ng shibuya 
yasumasa ang mga instrumento ng kasalanan. patuloy na gumawa ng mga krimen laban sa iba pang mga bata. At 
araw-araw na nakikilahok sa proteksyon ng bata upang magkaroon ng pagkakataon na mahalay at pagpatay ng ibang mga 
bata. Ang shibuya yasumasa ay naaresto noong Abril 14, 2017. Hulyo 6, 2018 shibuya yasumasa ay chiba court 
pagkabilanggo sa walang katiyakan. Ngunit ang shibuya yasumasa ay hindi pa rin nakakaalam ng pagsisisi, tinatakot pa rin 
ang lahat ng kanyang gawain. Ang pagkilos ng shibuya yasumasa ay ginawa ang langit, lupa, at mga diyos na hindi 
nagpapatawad. Ang shibuya yasumasa ay hindi maaaring mabago ang isa. Kung ang shibuya yasumasa ay nabilanggo na 
walang katiyakan, at magkakaroon ng petsa ng paglabas, ay patuloy na ulitin. 
Ang shibuya yasumasa ay magkakaroon ng pagkakataon na makidnap, maim at patayin ang ibang mga bata. Ang anumang bansa ay dapat 
parusahan ang mga iyon 
tulad ng Shibuya Yasumasa. Kinakailangan na pumatay ng shibuya yasumasa upang magtakda ng halimbawa para sa iba na nag-iisip at kumikilos 
tulad ng shibuya. 
yasumasa. Nawa ang mga tao sa buong mundo ay gumawa ng aksyon sa pamamagitan ng paggawa nito walang ibang mga bata ang papatayin. 
Ang bawat tao'y mag-sign upang humiling ng parusang kamatayan para sa killer shibuya yasumasa sa ibaba. 

*　　　　　「    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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