'F**KING NUTS': 9/11 Heroes Rip Biden Pentagon for Giving COVID Vaccines
to Gitmo Detainees First
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Theo New York Post, Ngũ Giác Đài sẽ bắt đầu cung cấp vắc-xin cho quân khủng bố
bị giam giữ trong nhà tù của Mỹ tại Vịnh Guantanamo, Cuba, một quyết định bị các
anh hùng và cựu chiến binh vụ 911 coi là “kinh tởm” và “Đ.M. điên khùng”.
Đối với một số dân chúng Mỹ, không điều gì mà Joe Biden hoặc chính quyền của ông
đã làm kể từ khi nhậm chức là sai.
Nhưng đối với rất nhiều người Mỹ khác, Tổng Thống Biden đã làm rất ít điều cho
rằng đúng, và điều đó giờ dường như bao gồm việc triển khai vắc xin COVID-19 –
mà Ngũ Giác Đài của Biden vừa bổ sung một yếu tố mới làm mọi người chưng hửng.
Theo New York Post, Ngũ Giác Đài sẽ bắt đầu cung cấp vắc-xin cho quân khủng bố
bị giam giữ trong nhà tù của Mỹ tại Vịnh Guantanamo, Cuba, một quyết định bị các
anh hùng và cựu chiến binh vụ 911 coi là “kinh tởm” và “Đ.M. điên khùng”.
“Nó sẽ được quản lý trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với kế hoạch phân phối ưu tiên
của Bộ”, phát ngôn viên Michael Howard cho biết, theo Post. “Lệnh được ký vào
ngày 27 tháng 1 bởi Terry Adirim, Phó trợ lý chính của Bộ trưởng Quốc phòng về Y
tế, người đã tuyên thệ nhậm chức với tư cách là người được bổ nhiệm vào Ngày Biden
nhậm chức, một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài xác nhận.”
Và rõ ràng, đây không phải là lệnh ban ra từ nội bộ; nó phải ban xuống từ chính
quyền.
Tom Von Essen, người từng là nhân viên cứu hỏa của Thành phố New York trong các
cuộc tấn công 911, gọi hành động này là “f ** king nuts”.
“Bạn không thể bịa ra điều này. Sự nực cười của những gì chúng ta nhận được từ
chính phủ của mình. Họ sẽ ưu tiên tiêm vắc-xin cho những tên tội phạm khủng bố ở

Vịnh Guantanamo trước khi mọi người dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhận được
là một sự tột cùng vô lý, ”ông nói.
The Post đã thêm:
John Feal, một người giám sát việc phá dỡ tại đống Ground Zero sau hậu quả của
các cuộc tấn công 911, người mắc nhiều bệnh khác nhau liên quan đến biến cố 911
và người chưa tiêm vắc-xin, đã rất sửng sốt trước tin này.
“Thực tế là cộng đồng nạn nhân 911 không được tiêm vắc-xin. Những kẻ khủng bố có
thể cho thấy chính phủ của chúng ta ngu đần như thế nào,” ông nói với The Post.
“Đó là điều kỳ cục nhất mà tôi từng nghe. Đó là một sự xúc phạm đối với những
người đã chạy vào tòa tháp đôi và bị giết và những người làm việc để dọn dẹp trong
nhiều tháng, và ngã bệnh. ”…
Brian Sullivan, một nhân viên an ninh đặc biệt đã nghỉ hưu của Cục Hàng không Liên
bang, cho biết, “Tôi rất phẫn nộ. Nó thật tàn nhẫn quá. Tôi 75 tuổi. Tôi chưa tiêm vắc
xin COVID. Biden đã dành ưu tiên cho tên khủng bố Khalid Sheikh Mohammed?”
The Post cho biết 40 người bị bắt vẫn bị giam giữ tại Gitmo, bao gồm cả Mohammed,
kẻ bị buộc tội chủ mưu vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, làm sập tòa
tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới và trớ trêu thay phá hủy một phần của
Ngũ Giác Đài.
Cuộc tấn công đóng vai trò là điểm khởi đầu cho hai cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ
trong lịch sử của chúng ta – cuộc xâm lược và chiếm đóng Iraq và cuộc chiến ở
Afghanistan, nơi âm mưu 911 được cho là do Mohammed và thủ lĩnh Osama Bin
Ladin của al Qaeda thực hiện.
Trong khi đó, New York tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu vắc-xin cho cư dân của mình
vì tiểu bang không thể tiêm đủ liều, mặc dù đó là tâm điểm dịch bệnh COVID-19
trong nhiều tháng.
Dân biểu Elise Stefanik (R-NY) cho biết: “Không thể biện minh và không phải người
Mỹ mà Tổng thống Biden đang dành ưu tiên những kẻ khủng bố bị kết án ở Gitmo hơn
những người cao niên hoặc cựu chiến binh Mỹ dễ chết vì dịch bệnh ”.
“Đây thật sư là một cú đá ở hạ bộ. Nó rất khó chịu. Thật kinh tởm ”, Trung úy
Michael O’Connell của FDNY đã nghỉ hưu, người làm công tác tìm kiếm và cứu hộ ở
NYC sau khi các tòa tháp sụp đổ, nói với Post.
“Những kẻ khủng bố này đã gây hại nhưng những người dân yêu nước là những
người phải đợi chờ để được tiêm phòng. Chúng tôi đã đáp ứng trong vòng 10 giây kể
từ khi chiếc máy bay đầu tiên lao vào tòa nhà. Chúng ta đã đợi ở đây một năm kể từ
khi bùng phát COVID-19. Thế mà các chính trị gia không thể tìm ngay về vắc-xin
coronavirus”.
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For a certain segment of the American public, nothing that Joe Biden or his
administration has done since taking office has been wrong.
But for a whole lot of other Americans, the president has done little right, and that
now appears to include the COVID-19 vaccine roll-out — to which the Biden
Pentagon has just added a new ‘woke’ element.
According to the New York Post, the Pentagon will begin offering vaccines to
detainees housed in the U.S. prison facility at Guantanamo Bay, Cuba, a decision that
is being panned by 9/11 heroes and veterans as “disgusting” and “f**king nuts.”
“It will be administered on a voluntary basis and in accordance with the
Department’s priority distribution plan,” spokesman Michael Howard said,
according to the Post.
“The order was signed on January 27 by Terry Adirim, the Principal Deputy
Assistant Secretary of Defense for Health Affairs who was sworn in as a Biden
appointee on Inauguration Day, a Pentagon spokesman confirmed.”
And obviously, this isn’t an order that would have been internally generated; it had to
have come from the administration. Tom Von Essen, who served as the New York City
fire commissioner during the attacks, called the move “f**king nuts.”
“You can’t make this up. The ridiculousness of what we get from our government.
They will run the vaccine down to those lowlifes at Guantanamo Bay before every
resident of the United States of America gets it is the theater of the absurd,” he said.
The Post added:
John Feal, a demolition supervisor at the Ground Zero pile in the aftermath of the
attacks who has various 9/11-related illnesses, and who has not yet gotten the vaccine,
was stunned by the news.
“The fact that the 9/11 community can’t get the vaccine and the terrorists can show
how backward our government is,” he told The Post. “It’s the most ludicrous thing
I’ve ever heard. It’s an insult to the people who ran into the towers and were killed
and those who worked on the pile for months and are ill.”…
Brian Sullivan, a retired special security agent with the Federal Aviation
Administration, said, “I’m incensed. It’s totally outrageous. I’m 75. I haven’t gotten
my COVID vaccine. They’re going to give it Khalid Sheikh Mohammed?”
The Post said 40 detainees remain incarcerated at Gitmo, including Mohammed, who
is accused of masterminding the Sept. 11, 2001, terrorist attacks that brought down
the then-twin World Trade Center towers and destroyed a portion, ironically, of the
Pentagon.
The attack served as the kick-off point for two of the longest U.S. wars in our history
— the invasion and occupation of Iraq and the war in Afghanistan, where the 9/11

plot was allegedly hatched by Mohammed and the late al Qaeda leader Osama bin
Laden.
Meanwhile, New York continues to fall short of vaccinating its own residents because
the state can’t get enough doses, even though it was the COVID-19 epicenter for
months.
“It is inexcusable and un-American that President Biden is choosing to prioritize
convicted terrorists in Gitmo over vulnerable American seniors or veterans,” said
Rep. Elise Stefanik (R-NY).
“This is a real kick in the balls. It’s very upsetting. It’s absolutely disgusting,” said
retired FDNY Lt. Michael O’Connell, who worked search and rescue in NYC after the
towers came down, told the Post.
“These terrorists committed harm but the patriots are the one who have to wait to get
vaccinated. We responded within 10 seconds of when the first plane crashed into the
building. Here we are a year later [since the COVID-19 outbreak] and the politicians
can’t get it right on the coronavirus vaccine.”

