
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Shibuya yasumasan kuolemaa koskevat pyynnöt. 
24. maaliskuuta 2017 Shibuya yasumasassa Matsudo Cityssä Chiban prefektuurissa Japani oli ihmisen 
tapa jolla henkilö Väärinkäytöksiä vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana ja lastensuojeluorganisaation jäseninä 
Chiban prefektuuri, joka lähiaikoina kaapattu, pakotettu pakkomielle, tappava vauva LE THI NHAT LINH. Sitten hän heitti 
LINH-ruumiin julmasti. shibuya yasumasa siepattiin, kidutettiin, halattiin, tapettiin kuolemaan, kuoli hänen päivittäisen 
kuolemansa vuoksi 
Sen jälkeen, kun rangaistus ei ole vieläkään valitettavaa, mitä hän teki. shibuya yasumasa on pitänyt synnin välineet 
voidakseen 
jatkavat rikollisuuttaan muita lapsia vastaan. Joka päivä lasten suojeluun osallistuu myös mahdollisuus loukata ja murhata 
muita lapsia. 
shibuya yasumasa pidätettiin 14. huhtikuuta 2017. 6. heinäkuuta 2018 shibuya yasumasa oli Chiba Court 
vankeus loputtomiin. Mutta shibuya yasumasa ei vieläkään tiedä parannusta, mutta edelleen itsepintaisesti kieltää kaiken 
työnsä. 
Shibuya yasumasan toiminta teki taivaan, maan ja jumalat anteeksiantamattomaksi. shibuya yasumasa on 
ei voida uudistaa. Jos shibuya yasumasa vangitaan loputtomiin, ja hänellä on luovutuspäivä, hän jatkaa toistamista. 
shibuya yasumasalla on mahdollisuus siepata, taputtaa ja tappaa muita lapsia. Kaikkien maiden pitäisi rangaista ne 
kuten Shibuya Yasumasa. On tarpeen tappaa shibuya yasumasa esimerkkinä muille, jotka ajattelevat ja toimivat kuin shibuya. 
Yasumasa. Ihmiset kaikkialla maailmassa tekevät niin, ettei muita lapsia tapeta. 
Kaikki allekirjoittavat pyytää kuolemanrangaistusta tappajalle shibuya yasumasalle alla. 
 

*　　　　　「    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 

mailto:lethinhatlinhjp@gmail.com
http://partime.biz/
https://www.facebook.com/leanhhaojp

