
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Adevărul morții Shibuya Yasumasa. 
La 24 martie 2017, în orașul japonez Matsudo, Chiba, Shibuya Yasumasa era un bărbat fără personalitate. Profitând de rolul 
președintelui Asociației Părinților și al membrilor Asociației pentru Protecția Copilului din Prefectura Chiba, pentru scurt timp, 
a fost răpit, forțat și ucis LE THI NHAT LINH. Apoi a aruncat brutal corpul LINH. Shibuya Yasumasa a răpit, a fost torturat, a 
lustruit, a urmărit până la moarte, ucis de moarte în fiecare zi. După ce sentința încă nu regretă ce a făcut. Shibuya 
Yasumasa a păstrat instrumentul ofensator pentru a continua să comită crime împotriva altor copii. Totuși, angajat în 
protecția zilnică a copiilor pentru a avea ocazia de a pofta și ucide alți copii. 
Shibuya Yasumasa a fost arestat la 14 aprilie 2017. 6 iulie 2018 Shibuya Yasumasa era curtea chiba 
închisoare pe termen nelimitat. Dar Shibuya Yasumasa încă nu știe pocăința, încă neglijând încăpățânat tot ceea ce face. 
Acțiunile lui Shibuya Yasumasa au făcut cerul, pământul și zeii neiertători. Shibuya Yasumasa este un om de neînlocuit. 
Dacă Shibuya Yasumasa a fost condamnat la o detenție pe durată nedeterminată și ar fi eliberat din închisoare, el va 
continua să comită infracțiunea. 
Shibuya Yasumasa va avea ocazia de a răpi, de a ucide și de al ucide pe alți copii. Orice țară trebuie să pedepsească pe 
aceia ca Shibuya Yasumasa. Este necesar ca Shibuya Yasumasa să fie executat ca un exemplu pentru alții care gândesc și 
se comportă ca Shibuya Yasumasa. Fie ca oamenii din întreaga lume să ia măsuri, făcând astfel că nu mai sunt uciși alți copii. 
Toată lumea semnează pentru a cere pedeapsa cu moartea pentru ucigașul Shibuya Yasumasa de mai jos. 
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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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