
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Śmierć wymagający Shibuya Yasumasa. 
24 marca 2017 r. W japońskim mieście Matsudo, Chiba, Shibuya Yasumasa był człowiekiem bez osobowości. Korzystając z 
roli prezesa Stowarzyszenia Rodziców i członków Stowarzyszenia Ochrony Dziecka w prefekturze Chiba, przez krótki czas 
porywano, zmuszano i mordowano LE THI NHAT LINH. Następnie brutalnie odrzucił ciało LINH. Shibuya Yasumasa został 
uprowadzony, torturowany, pożądany, ścigany na śmierć, zabity przez swoją śmierć każdego dnia. Po wyroku nadal nie 
żałuje tego, co zrobił. Shibuya Yasumasa zachował przestępcze narzędzie, aby dalej popełniać przestępstwa przeciwko 
innym dzieciom, nadal angażując się w codzienną ochronę dzieci, aby mieć możliwość pożądania i mordowania innych 
dzieci. 
Shibuya Yasumasa został aresztowany 14 kwietnia 2017 r. 6 lipca 2018 r. Shibuya Yasumasa był sądem chiba 
pozbawienie wolności w nieskończoność. Ale Shibuya Yasumasa nadal nie zna skruchy, wciąż uparcie zaprzeczając 
wszystkim, co robi. 
Działania Shibuya Yasumasa uczyniły niebo, ziemię i bogów bezlitosnymi. Shibuya Yasumasa jest niezastąpionym 
człowiekiem. Gdyby Shibuya Yasumasa został skazany na bezterminowe aresztowanie i zostałby wypuszczony z więzienia, 
nadal popełniałby obrazę. 
Shibuya Yasumasa będzie miał okazję porwać, okaleczyć i zabić inne dzieci. Każdy kraj powinien karać takich, jak Shibuya Yasumasa. Konieczne 
jest wykonanie Shibuya Yasumasa jako przykładu dla innych, którzy myślą i zachowują się jak Shibuya Yasumasa. Niech ludzie na całym świecie 
podejmą działania, nie zabijając innych dzieci. 
Wszyscy podpisują się pod żądaniem kary śmierci dla zabójcy Shibuya Yasumasa poniżej. 
 

*　　　　　「    201       year        month            day  」 
 

No 名前 / name 住所 / Address 署名/signature 
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

  
6 

  
7 

  
8 

  
9 

  
10 

  
11 

  
12 

  
 
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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