
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Les sol·licituds de mort de Shibuya yasumasa. 
El 24 de març de 2017, a la ciutat de Matsudo, la prefectura de Chiba, Japó, shibuya yasumasa era una persona no humana 
la forma en què una persona Abús com a president de l'Associació de Pares i membres de l'organització de protecció infantil 
La prefectura de Chiba, en breu segrestat, l'obscenitat forçada, assassinat a Nhat Linh. Després va desposseir del cos 
japonès 
Esperit brutalment. shibuya yasumasa segrestat, torturat, il·lustrat, perseguit a mort, assassinat per la seva mort diària 
protecció. Després de la sentència encara no es penedeix del que va fer. shibuya yasumasa ha conservat els instruments 
del pecat 
continuen cometent delictes contra altres nens. I cada dia participen en la protecció infantil per tenir l'oportunitat de consentir 
i assassinar a altres nens. 
shibuya yasumasa va ser arrestat el 14 d'abril de 2017. 6 de juliol de 2018 Shibuya Yasumasa va ser la cort de Chiba 
empresonament indefinidament. Però shibuya yasumasa encara no coneix el penediment, encara obstinadament nega tot el 
seu treball. 
L'acció de Shibuya Yasumasa va fer que el cel, la terra i els déus no es fessin. shibuya yasumasa és 
no es pot reformar. Si shibuya yasumasa és empresonat indefinidament, i tindrà una data de llançament, continuarà repetint. 
shibuya yasumasa tindrà l'oportunitat de segrestar, mutar i matar a altres nens. Qualsevol país ha de castigar aquests 
com Shibuya Yasumasa. Cal matar Shibuya Yasumasa per donar exemple als altres que pensen i actuen com Shibuya. 
yasumasa. Que les persones d'arreu del món prenguin mesures per fer-ho sense que altres nens siguin assassinats. 
Tots signen per demanar la pena de mort de l'assassí shibuya yasumasa a continuació. 
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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 

mailto:lethinhatlinhjp@gmail.com
http://partime.biz/
https://www.facebook.com/leanhhaojp

