
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Death Requirer Shibuya Yasumasa. 
На 24 март 2017 година, во јапонскиот град Мацудо, Чиба, Шибуја Јасумаса беше човек без личност. Искористувајќи 
ја улогата на претседателот на Здружението на родители и членовите на Здружението за заштита на децата во 
префектурата Чиба, за кратко време, киднапиран, принуден и убиен ЛЕ ТИ НХАТ ЛИН. Потоа, брутално го отфрли 
телото на ЛИНХ. Шибуја Јасумаса е киднапиран, малтретиран, посакуван, брка по смртта, убиен секојдневно од 
неговата смрт. Откако реченицата сè уште не жали што направи. Шибуја Јасумаса ја чува алатката за навреда, со 
цел да продолжи со извршување на кривични дела против други деца. Уште е вклучена во секојдневната заштита за 
децата да имаат можност да сакаат и да убиваат други деца. 
Шибуја Јасумаса беше уапсена на 14 април 2017 година. 6 јули 2018 година Шибуја Јасумаса беше Чиба суд 
затвор на неодредено време. Но, Шибуја Јасумаса сè уште не знае за покајание, сè уште тврдоглаво негирајќи го она 
што го прави. 
Акциите на Шибуја Јасумаса ги правеле небесата, земјата и боговите. Шибуја Јасумаса е незаменлив човек. Ако 
Шибуја Јасумаса е осуден на неопределено време, и ќе биде ослободен од затвор, тој ќе продолжи да го стори 
прекршокот. 
Шибуја Јасумаса ќе има можност да киднапира, осакат и да убива други деца. Секоја земја треба да ги казни оние како Шибуја Јасумаса. 
Неопходно е да се изврши Shibuya Yasumasa како пример за другите кои размислуваат и делуваат како Шибуја Јасумаса. Може луѓето низ 
целиот свет да преземат акција така што нема да се убиваат други деца. 
Сите потпишат да побараат смртна казна за убиецот Шибуја Јасумаса подолу. 
 
 

*　　　　　「    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

