
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Shibuya yasumasa halál kérelmei. 
2017. március 24-én Matsudo Cityben, Chiba Prefektúrában, Japánban a shibuya yasumasa nem emberi 
az ember módja Visszaélés, mint a Szülői Szövetség elnöke és a gyermekvédelmi szervezet tagjai 
Chiba prefektúra, rövidesen elrabolták, kényszerítették obszcén, gyilkos baba LE THI NHAT LINH. A LINH testet brutálisan 
eldobta. Shibuya yasumasa elrabolták, kínozták, lustálták, halálra üldözték, és mindennapi halálát megölték 
A büntetés még mindig nem sajnálja, amit tett. shibuya yasumasa megtartotta a bűn eszközeit, hogy képes legyen 
továbbra is bűncselekményeket kövessenek el más gyermekekkel szemben.És minden nap a gyermekvédelemben részt 
vesz, hogy legyen lehetősége arra, hogy más gyermekeket elbántjon és gyilkoljon. 
Shibuya Yasumasa-t letartóztatták 2017. április 14-én. 2018. július 6. shibuya yasumasa Chiba bíróság 
börtönbüntetést határozatlan időre. De shibuya yasumasa még mindig nem tudja megtérni, még mindig makacsul tagadja az 
összes munkáját. 
Shibuya yasumasa cselekvése a mennyet, a földet és az isteneket megbocsájtatta. shibuya yasumasa van 
nem lehet megreformálni. Ha a shibuya yasumasa korlátlan ideig börtönbe kerül, és megjelenési dátummal rendelkezik, 
továbbra is megismétli. 
shibuya yasumasa lesz lehetősége arra, hogy elrabolja, meggyilkolja és megöli a többi gyermeket. Bármely országnak büntetni kell ezeket 
mint Shibuya Yasumasa. Meg kell ölni shibuya yasumasa példát mutatni másoknak, akik gondolkodnak és úgy viselkednek, mint a shibuya. 
Yasumasa. Lehet, hogy az emberek az egész világon fellépnek, így egyetlen más gyermeket sem öltek meg. 
Mindenki aláírja, hogy kérje a halálbüntetést a gyilkos shibuya yasumasa alatt. 
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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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