
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Nāves pretendents Shibuya Yasumasa. 
2017. gada 24. martā Japānas pilsētā Matsudo, Čibā, Shibuya Yasumasa bija cilvēks bez personības. Ņemot vērā vecāku 
asociācijas prezidenta un Bērnu aizsardzības asociācijas locekļu lomu Čibas prefektūrā īsu laiku, viņiem nolaupīja, piespiedu 
kārtā un nogalināja LE THI NHAT LINH. Pēc tam viņš lika nopietni iznīcināt ķermeni. Shibuya Jasumasa ir nolaupīti, 
spīdzināti, dziļi, nomaldījušies, katru dienu viņu nogalinājuši. Pēc tam, kad teikums joprojām nav žēl, ko viņš darīja. Shibuya 
Yasumasa ir saglabājis pārkāpumu rīku, lai turpinātu izdarīt noziegumus pret citiem bērniem. Joprojām nodarbojas ar 
ikdienas bērnu aizsardzību, lai viņiem būtu iespēja mīlēties un nogalināt citus bērnus. 
Shibuya Yasumasa tika arestēts 2017. gada 14. aprīlī. 2018. gada 6. jūlijā Shibuya Yasumasa bija chiba tiesa 
brīvības atņemšana uz nenoteiktu laiku. Bet Shibuya Yasumasa joprojām nezina, ka nožēlo, bet joprojām stingri noliedz to, 
ko viņš dara. 
Shibuya Jasumasa darbības padarīja debesis, zemi un dievus nelaimīgus. Shibuya Jasumasa ir neaizvietojams cilvēks. Ja 
Shibuya Yasumasa tiktu notiesāts uz nenoteiktu apcietinājumu un tiktu atbrīvots no cietuma, viņš turpinātu izdarīt noziedzīgu 
nodarījumu. 
Shibuya Yasumasa būs iespēja nolaupīt, nogalināt un nogalināt citus bērnus. Jebkurai valstij būtu jāuzliek sodi, piemēram, 
Shibuya Yasumasa. Piemēram, Shibuya Yasumasa ir jāizpilda citiem, kas domā un darbojas kā Shibuya Yasumasa. Lai cilvēki visā pasaulē varētu 
rīkoties, netiktu nogalināti citi bērni. 
Visi parakstās, lai pieprasītu nāvessodu par slepkavu Shibuya Yasumasa zemāk. 
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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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