Dear Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office.
Ölüm Gereksinimi Shibuya Yasumasa.
24 Mart 2017'de, Japonlar şehri Matsudo, Chiba'da, Şibuya Yasumasa kişiliği olmayan bir adamdı. Ebeveynler Derneği
başkanı ve Chiba Eyaletindeki Çocuk Esirgeme Kurumu üyelerinin rolünün avantajından yararlanarak, kısa bir süre için LE
THI NHAT LINH'i kaçırdı, zorladı ve öldürdü. Daha sonra LINH bedenini vahşice attı. Shibuya Yasumasa, her gün
ölümünden sonra öldürülen, işkence gören, öldürülmüş, ölüme kovalanan, öldürdü. Cümlenin ardından hala yaptığı şeyden
pişman değil. Shibuya Yasumasa, diğer çocuklara karşı işlenen suçları işlemeye devam etmek için suç işlemek üzere bir
araç tutmuş ve çocuklara diğer çocukları şehvet etme ve öldürme şansına sahip olmaları için günlük korumaya devam
etmektedir.
Shibuya Yasumasa 14 Nisan 2017'de tutuklandı. 6 Temmuz 2018 Shibuya Yasumasa chiba mahkemesi oldu
süresiz hapis. Ama Shibuya Yasumasa hala pişmanlık duymuyor, hala inatla inkar ediyor.
Shibuya Yasumasa'nın eylemleri cenneti, yeri ve tanrıları affetmez kıldı. Shibuya Yasumasa vazgeçilmez bir insandır. Şibuya
Yasumasa'nın tutuksuz sürgünlere mahkum edilmesi ve hapishaneden serbest bırakılması halinde, suçu işlemeye devam
edecektir.
Shibuya Yasumasa, diğer çocukları kaçırıp öldürme ve öldürme fırsatına sahip olacak. Herhangi bir ülke, Şibuya Yasumasa
gibileri cezalandırmalıdır. Shibuya Yasumasa'yı Shibuya Yasumasa gibi düşünen ve hareket edenlere örnek olarak uygulamak gerekir. Dünyanın
her yerinden insanlar, başka hiçbir çocuk öldürmeyecek şekilde harekete geçebilirler.
Herkes, katil Shibuya Yasumasa'nın ölüm cezasını talep etmek için imza atıyor.
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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

