Lời Kêu Gọi Toàn Dân Đứng Dậy của Luật Sư Sidney Powell
Đang Làm Rung Chuyển Nước Mỹ!
Luật sư Sidney Powell twitter:
- Hỡi những chiến binh của đất nước Hoa Kỳ! Hãy chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu tới cùng.
- Tất cả những cuộc chiến pháp lý sẽ được giải quyết và làm sáng tỏ trong một vài ngày tới.
Hãy lắng nghe Tổng Thống Trump của chúng ta.
- Biden không phải là người lãnh đạo và sẽ không bao giờ là Tổng Thống của chúng ta.
- Đảng CSTQ tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí sinh học , và tấn công chúng ta một lần nữa bằng cách ăn cắp
cuộc bầu cử 2020.
- Đảng CSTQ đang muốn biến chúng ta trở thành nô lệ.
- Chúng ta không bao giờ để chuyện này xảy ra trên mảnh đất tự do Hoa Kỳ.
- Hãy lên tiếng cho sự thật , không bao giờ sợ hãi trước thế lực đen tối và hãy tiếp tục cầu nguyện cho đất
nước này!
(CHÚNG TÔI CHỜ LỜI HIỆU TRIỆU CỦA TỔNG THỐNG)
Lawyer POWELL'S ALL PEOPLE CELEBRATION IS ROUNDING THE COUNTRY!
Attorney Sidney Powell twitter:
- Looking forward to the warriors of the United States of America! Be prepared to fight to the end.
- All wars will be resolved and underexposed in the next few days. - Please hear our President Trump.
- Biden is not our head and will never be our President.
- The CCP Party attacks the United States with biological weapons, and attacks us again by stealing the 2020
election.
- The Chinese Communist Party wants to make us a routine.
- We never let this happen on free land in the United States.
- Speak up for the truth, never be afraid of the dark forces and keep praying for this country!
(WE ARE WAITING FOR TRADE SUMMARY)

