Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
בקשות המוות של שיבויה ישומסה.
 בעיר,2017  במרץ24-  בMatsudo,  שיבאיה יאסאמאסה היה לא אנושי, יפן,פריפקטורה של צ'יבה
כמו אדם התעללות כנשיא ארגון ההורים וחברי הארגון להגנת הילד
 לאחר מכן הוא זנח את הגוף. והרגה את התינוק, נכפתה בגסות, שנחטף זמן קצר, פריפקטורה של צ'יבהLINH באכזריות. shibuya
yasumasa  נהרג על ידי מותו היומי, רדף למוות, תשוקה, מעונה,נחטף
אחרי המשפט עדיין לא מתחרט על מה שהוא עשה. shibuya yasumasa שמרה את כלי החטא כדי להיות מסוגל
ו כל יום המשתתפים בהגנה על הילד יש הזדמנות לגנוב ולרצוח ילדים אחרים.להמשיך לבצע פשעים נגד ילדים אחרים.
shibuya yasumasa 2018 ,6  יולי.2017  באפריל14-  נעצר בshibuya yasumasa  היה בית המשפטchiba
 אבל. מאסר ללא הגבלת זמןshibuya yasumasa  עדיין בעקשנות מכחיש את כל עבודתו,עדיין לא יודע תשובה.
 הפעולה שלshibuya yasumasa  שיבאיה. ואלים לא סולח, כדור הארץ, עשה שמיםyasumasa הוא
 אם. אי אפשר לתקןshibuya yasumasa  ימשיכו לחזור, ויהיה תאריך שחרור,הוא כלוא ללא הגבלת זמן.
shibuya yasumasa  כל מדינה צריכה להעניש אותם. להרוג ולהרוג ילדים אחרים,תהיה הזדמנות לחטוף
 יש צורך להרוג. כמו שיבויה יאסומאסהyibumasa shibuya  כדי להגדיר דוגמה עבור אחרים שחושבים ומתנהגים כמוshibuya.
yasumasa. אנשים בכל העולם יפעלו בכך שלא ייהרגו ילדים אחרים.
 כולם לחתום לבקש את עונש המוות על הרוצחshibuya yasumasa להלן.
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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

