
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Деатх Рекуирер Схибуиа Иасумаса. 
24. марта 2017. у јапанском граду Матсудо, Чиба, Схибуиа Иасумаса је био човек без личности. Користећи улогу 
председника Удружења родитеља и чланова Удружења за заштиту деце у префектури Тиба, за кратко време, 
киднапована, присиљена и убијена ЛЕ ТХИ НХАТ ЛИНХ. Затим је одбацио ЛИНХ тело брутално. Схибуиа Иасумаса 
је отет, мучен, пожурен, прогнана до смрти, убијен свакодневно од његове смрти. Након што се казна и даље не 
пожаје што је учинио. Схибуиа Иасумаса је задржао алатку за кршење закона како би наставио злочине над другом 
дјецом и још увијек се бавио свакодневном заштитом дјеце да би имали прилику да жуде и убију другу дјецу. 
Схибуиа Иасумаса је ухапшен 14. априла 2017. године. 6. јула 2018. Схибуиа Иасумаса био је чиборски суд 
затварање на неодређено време. Али Схибуиа Иасумаса још увијек не зна покајање, још увек тврдоглаво негира све 
што ради. 
Акције Схибуиа Иасумасе учиниле су небеса, земљу и богове непроцјењиве. Схибуиа Иасумаса је незаменљив 
човек. Ако је Схибуиа Иасумаса осуђен на неодређено притварање и биће пуштен из затвора, он ће и даље 
починити кривично дело. 
Схибуиа Иасумаса ће имати прилику да киднапује, омањи и убије другу децу. Свака земља би требало да казни оне 
попут Схибуиа Иасумаса. Потребно је извршити Схибуиа Иасумаса као пример другима који размишљају и делују као Схибуиа Иасумаса. 
Нека људи широм света предузму акцију тако да ниједна друга дјеца не буду убијена. 
Сви потписују да затраже смртну казну за убицу Схибуиа Иасумаса испод. 
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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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