
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Permintaan Kematian Shibuya yasumasa. 
Pada 24 Maret 2017, di Kota Matsudo, Prefektur Chiba, Jepang, shibuya yasumasa adalah seorang non-manusia 
cara seseorang Pelecehan sebagai presiden Asosiasi Orangtua dan anggota organisasi perlindungan anak 
Prefektur Chiba, segera diculik, dipaksa cabul, membunuh bayi LE THI NHAT LINH. Dia kemudian membuang tubuh LINH 
secara brutal. shibuya yasumasa diculik, disiksa, dicaci, dikejar sampai mati, dibunuh oleh kematiannya setiap hari 
perlindungan.Setelah kalimatnya masih tidak menyesali apa yang dia lakukan. shibuya yasumasa telah menyimpan alat-alat 
dosa untuk bisa 
terus melakukan kejahatan terhadap anak-anak lain. Dan setiap hari berpartisipasi dalam perlindungan anak untuk memiliki 
kesempatan untuk menganiaya dan membunuh anak-anak lain. 
shibuya yasumasa ditangkap pada 14 April 2017. 6 Juli 2018 shibuya yasumasa adalah chiba court 
penjara tak terbatas. Tetapi shibuya yasumasa masih belum tahu pertobatan, masih dengan keras kepala menyangkal 
semua karyanya. 
Aksi shibuya yasumasa membuat surga, bumi, dan dewa-dewa tak kenal ampun. shibuya yasumasa adalah 
seseorang tidak bisa direformasi. Jika shibuya yasumasa dipenjara tanpa batas waktu, dan akan memiliki tanggal rilis, akan 
terus berulang. shibuya yasumasa akan memiliki kesempatan untuk menculik, melukai dan membunuh anak-anak lain. Negara manapun harus 
menghukum mereka 
seperti Shibuya Yasumasa. Kita perlu membunuh shibuya yasumasa untuk memberi contoh bagi orang lain yang berpikir dan bertindak seperti 
shibuya. 
yasumasa. Semoga orang-orang di seluruh dunia bertindak dengan melakukan hal itu sehingga tidak ada anak-anak lain yang terbunuh. 
Semua orang menandatangani untuk meminta hukuman mati untuk pembunuh shibuya yasumasa di bawah ini. 

*　　　　　「    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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