
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Požiadavka smrti Shibuya Yasumasa. 
24. marca 2017 v japonskom meste Matsudo, Chiba, Shibuya Yasumasa bol muž bez osobnosti. Využitie úlohy prezidenta 
Združenia rodičov a členov Asociácie pre ochranu detí v prefektúre Chiba na krátku dobu uniesli, donútili a zavraždili LE THI 
NHAT LINH. Potom brutálne odhodil telo LINH. Shibuya Yasumasa unesená, mučená, poľutovaná, prenasledovaná na smrť, 
zabitá jeho smrťou každý deň. Po tom, čo veta stále ľutuje, čo urobil. Shibuya Yasumasa si zachováva nástroj, ktorý sa 
dopustil trestného činu, aby mohol pokračovať v páchaní zločinov proti ostatným deťom, zatiaľ čo deti majú stále možnosť 
chrániť a vraždiať iné deti. 
Shibuya Yasumasa bol zatknutý 14. apríla 2017. 6. júla 2018 Shibuya Yasumasa bol chiba court 
uväznenie na dobu neurčitú. Ale Shibuya Yasumasa stále nevie pokánie, stále tvrdohlavo popiera všetko, čo robí. 
Činnosti Shibuya Yasumasa spôsobili, že nebesia, krajina a bohovia sú neodpúšťajúcimi. Shibuya Yasumasa je 
nenahraditeľným mužom. Ak by bol Shibuya Yasumasa odsúdený na neobmedzené zadržanie a bol prepustený z väzenia, 
bude pokračovať v spáchaní trestného činu. 
Shibuya Yasumasa bude mať možnosť uniesť, zabíjať a zabíjať iné deti. Každá krajina by mala potrestať ľudí ako Shibuya 
Yasumasa. Je potrebné vykonať Shibuya Yasumasa ako príklad pre iných, ktorí uvažujú a konajú ako Shibuya Yasumasa. 
Môžu ľudia na celom svete konať tak, že nebudú zabité žiadne ďalšie deti. 
Všetci podpisujú, aby požiadali o trest smrti pre vraha Shibuya Yasumasu dole. 
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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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