
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Τα αιτήματα θανάτου του Shibuya yasumasa. 
Στις 24 Μαρτίου, το 2017, στην πόλη της Matsudo, Chiba της Ιαπωνίας, Shibuya Yasumasa είναι ένα πρόσωπο που δεν 
είναι πλέον 
τον τρόπο ένα άτομο Κατάχρηση ως πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και μελών του οργανισμού προστασίας των παιδιών 
Chiba Νομό, σύντομα απαχθεί, εξαναγκάστηκε άσεμνο, σκοτώνοντας το μωρό LE THI NHAT LINH. Έπειτα έριξε βίαια το 
σώμα LINH. ο shibuya yasumasa απήγαγε, βασανίστηκε, ζήτησε, πέθανε μέχρι θανάτου, σκοτώθηκε από τον καθημερινό 
του θάνατο 
μετά τη φράση δεν λυπάται όσα έκανε. ο shibuya yasumasa έχει κρατήσει τα μέσα της αμαρτίας για να είναι σε θέση 
συνεχίζουν να διαπράττουν εγκλήματα εναντίον άλλων παιδιών και κάθε μέρα που συμμετέχουν στην προστασία των 
παιδιών να έχουν την ευκαιρία να κακοποιούν και να δολοφονούν άλλα παιδιά. 
Σιμπούγια Yasumasa συνελήφθη 14ης του Απρίλη 2017. έκτης Ιουλίου του 2018 Shibuya δικαστήριο Yasumasa ήταν Chiba 
φυλάκιση επ 'αόριστον. Αλλά ο shibuya yasumasa εξακολουθεί να μην γνωρίζει τη μετάνοια, εξακολουθεί να αρνείται 
πεισματικά όλο το έργο του. 
Η δράση του shibuya yasumasa έκανε τον ουρανό, τη γη και τους θεούς αδυσώπητους. shibuya yasumasa είναι 
δεν μπορεί κανείς να μεταρρυθμιστεί. αν Shibuya Yasumasa φυλακιστεί μόνο επ 'αόριστον, και θα βγούμε από τη φυλακή, θα συνεχίσει υποτροπής. 
το shibuya yasumasa θα έχει την ευκαιρία να απαγάγει, να μαλάξει και να σκοτώσει άλλα παιδιά. Οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να τιμωρήσει αυτά 
όπως Shibuya Yasumasa. Είναι απαραίτητο να σκοτώσουμε το shibuya yasumasa για να δώσουμε ένα παράδειγμα σε άλλους που σκέπτονται και 
ενεργούν σαν shibuya. 
yasumasa. Μπορούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να αναλάβουν δράση, κάνοντας έτσι να μην σκοτωθούν άλλα παιδιά. 
Όλοι υπογράφουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον δολοφόνο shibuya yasumasa παρακάτω. 

*　　　　　「    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

