
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Смертна ревізор Шибуя Ясумаса. 
24 березня 2017 року в японському місті Мацудо, Чиба, Шибуя Ясумаса був людиною без особистості. 
Скориставшись роллю президента Асоціації батьків та членів Асоціації захисту прав дитини в префектурі Тіба, 
короткочасно викрадають, примушують та вбивають ЛЕ ТІ НХАТ ЛІНГ. Тоді він жорстоко відкинув тіло ЛІНГ. Шибуя 
Ясумаса був викрадений, замучений, пожаджено, побитий до смерті, кожен день убитий його смертю. Після того, як 
вирок ще не шкодує про те, що він зробив. Шибуя Ясумаса зберіг інструмент правопорушення, щоб продовжувати 
вчинити злочини проти інших дітей, але продовжує займатися повсякденним захистом дітей, щоб мати можливість 
пожадливо і вбивати інших дітей. 
Шибуя Ясумаса був заарештований 14 квітня 2017 року. 6 липня 2018 року Шибуя Ясумаса був судовим судом Чиба 
позбавлення волі на невизначений термін. Але Шибуя Ясумаса ще не знає покаяння, все ще вперто заперечує все, 
що він робить. 
Дії Шибуя Ясумаси зробили небо, землю та боги нещадні. Шибуя Ясумаса - незамінна людина. Якщо Шибуя Ясумаса 
був засуджений до безстрокового ув'язнення, і він буде звільнений з в'язниці, він продовжуватиме вчинити злочин. 
Шибуя Ясумаса матиме можливість викрасти, красти і вбити інших дітей. Будь-яка країна повинна покарати таких, як 
Шибуя Ясумаса. Треба виконати Шибую Ясумасу як приклад іншим, хто думає і діє як Шибуя Ясумаса. Може, люди в усьому світі вчиняють 
заходи, тому жоден інші діти не загинули. 
Кожен підписує прохання про смертну кару за вбивцю Шибуя Ясумаса нижче. 
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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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