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Video: https://www.youtube.com/watch?v=o69iKKnb6lw

(00:04:55) 
Donald: Minä sanoin, he sanovat sen vievän aikaa kaksi vuotta, kenraali, että tuhoamme Isis-
kalifaatin. Irakissa. Syyriassa. Oletko samaa mieltä?

Kenraali: No, sir! 

Donald: Minä sanoin, ai et ole samaa mieltä?! No, minun Washingtonin TV-kenraalini sanoi: kaksi 
vuotta. Hän sanoi, ettemme kykene tekemään sitä nopeammin.

Kenraali: Olen eri mieltä, sir.

Donald: Sitten minä sanoin, kuinka kauan se vie aikaa? 

Kenraali: Sir, voimme tehdä sen neljässä viikossa. Ehkä nopeamminkin, sir.

Donald: Minä sanoin, hetkinen kenraali. Selitä tämä asia minulle. 

Kenraali: Sir, he tulivat tänne. He ovat arvoasemassa korkeammalla. 

Donald: Minä sanoin, kerroitko sinä koskaan heille tästä asiasta, mikä sinulla on mielessäsi?

Kenraali: No, sir. Se ei ollut työtäni. Olen kenraali. Minun asemani on alempana. He kertovat 
minulle, sir. He eivät kysyneet sitä minulta. Minun ei ole tarkoitus tehdä sellaista, sir. Minä halusin 
ja tahdoin tehdä niin, mutta en voinut. 

Donald: Joten sinä teit suunnitelman, jota he eivät halunneet? Onko se sitä, mitä haluat tehdä nyt?

Kenraali: Yes, sir. Se on hyvin helppoa.

Donald: Minä sanoin, kun sanoit, että neljä viikkoa.

Kenraali: Yes, sir. Neljä viikkoa. Ja tiedätkö mitä, meille jää vielä neljästä viikosta osa käyttämättä.

Donald: Minä sanoin, mistä tämä ero tulee? He sanovat kaksi vuotta. Sinä sanot neljä viikkoa. Ja 
neljästä viikosta osa jää käyttämättä.
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Kenraali: Sir, me iskemme heitä viideltä eri suunnalta. Me iskemme heitä vasemmalta. Me iskemme 
heitä oikealta. Me iskemme heitä yläpuolelta. Me tulitamme heitä Syyriasta, Irakista ja kaikkialta. 
Sir, he halusivat meidän lentävän vain tästä suuresta lentotukikohdasta, joka meillä on täällä. Tästä 
suuresta tukikohdasta. Tämä on hyvin kaukana toiminta-alueesta ja tämä on vain yksi tukikohta. Sir, 
meillä on useita tukikohtia. Ja me iskemme heitä jokaisesta tukikohdasta.

Donald: Ja tiedättekö mitä, minä sanoin: "Anna minulle hieman harkinta-aikaa. Minun pitää 
keskustella muidenkin kenraaleitten kanssa." Kuuntelin kaikkia kenraaleita. Ja sitten sanoin, he eivät
ole ajan tasalla. Eräs heistä, Milley, itse asiassa sanoi minulle, että kun me lähdemme... Minä tiedän, 
mistä tämä tulee. Hän on yhteistyössä Bidenin kanssa. Minä tiedän tarkalleen, mistä tämä ajatus on 
lähtöisin. Koska hän sanoi minulle saman asian. Milley. Todellinen nero. Minä toin tuon Pattonin 
esille tänään, koska halusin verrata häntä Milleyhin. Hän sanoi saman asian minulle, mitä olemme 
nähneet viime aikoina tapahtuvan. 

Milley: "Sir, on halvempaa jättää sotakalusto tänne kuin ottaa se mukaan." 

Donald: Minä sanoin, hetkinen. Ja erityisesti, koska olen rakennusalalla. Sinä sanot, meillä on 50 
miljoonan dollarin lentokone. Ainoa asia, mitä se tarvitsee on tankillinen bensaa ja lentäjä. Me 
olisimme voineet tuoda tänne 200 lentäjää. Ja kaiken tarvittavan. Mutta meidän ei tarvinnut miettiä
sellaista, koska Taliban kuunteli minua. Yksikään sotilas ei kuollut. Ajatelkaa sitä. 18:sta kuukautta. 
Minä keskustelin Abdullahin kanssa. Abdullah on mies, joka johtaa Talibania tällä hetkellä. He 
jättivät meidät rauhaan. 

Donald: Ja kaikki olisi mennyt hyvin. Mutta mitä tapahtui oli tämä, he käskivät kaikille 
sotilaillemme poistua alueelta. Ja kerroin tämän asian yhden kerran aikaisemminkin meidän hienolle
ihmisjoukolle. Hyvin samanlaiselle ihmisjoukolle kuin te olette. Hieman eri osavaltiosta. 
Muistatteko, kun Biden sanoi: "On hienoa olla Idahossa." He sanoivat, sir, sinä olet Iowassa. 
Muistatteko tuon? "On hienoa olla New Hampshiressa." Sir, olet Floridassa. Joten, meidän olisi 
pitänyt tietää.

Donald: Mutta minä tiedän tarkalleen, mitä tapahtui. Milley meni puhumaan hänen kanssaan. Aivan 
samalla tavalla kuin hän puhui kanssani. Mutta se oli anteeksiantamatonta. Minä sanoin, haluan 
jokaisen pultin, haluan jokaisen mutterin, haluan jokaisen ruuvin, haluan jokaisen lentokoneen, 
haluan jokaisen panssarivaunun, haluan Apachet, haluan kaiken. Ja minä haluan jopa hangaarit. Te 
tiedätte, mistä minä puhun. Ne kauniit kangashallit. Ne suojaavat niitä suuria, jättiläismäisiä 
lentokoneita. Minä sanoin, haluan hangaarit, haluan kankaat, haluan muoviosat, haluan lasikuituosat,
haluan teräsosat. Haluan, että kaikki rakennuksen osat tuodaan mukana. 

Donald: Ja sitten me pommitamme ja tuhoamme viisi tukikohtaa, joita emme halua. Ja mitä tulee 
Bagramiin. En halua sanoa tätä ääneen, mutta meidän on säilytettävä se. Meidän on sanottava tämä 
ääneen. Te tiedätte tämän. Se on aivan Kiinan naapurissa. On kiva, jos meillä on sellainen 
lentotukikohta. Siellä on pisin lentokenttä, mitä ylipäätään on olemassa. Betoniperustus on niin 
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paksu, etten uskonut sitä aluksi. Kuvittelin sen ehkä olevan kuusi tuumaa paksu (15-18 cm). No, 
ilmeni, että se on kuusi jalkaa (1,8 metriä). Kuusi jalkaa paksu. Ja me jätimme sen sinne. Ja siihen 
käytettiin 10 miljardia dollaria, että se saatiin rakennettua. Ja me jätimme sen sinne yhdessä yössä ja 
jätimme myös kaikki taisteluvälineemme sinne. Ja älkää uskoko väitettä, kun he sanovat tehneensä 
välineet käyttökelvottomiksi. He eivät tehneet niin.

Donald: Me näemme helikoptereita. Ne ovat täysin toimintakykyisiä. Ihmisiä kuoli sen takia, että 
jätimme taisteluvälineitämme sinne. Ja niinpä, mitä tapahtui oli tämä: he tekivät 
toimintakyvyttömiksi muutaman vanhan helikopterin. Nuo välineet, mitä näemme silmiemme 
edessä tänään ovat upouusia ja vasta tehdaspaketista purettuja sisältäen pimeänäkökiikarit, jotka 
ovat parempia kuin mitä meillä aikoinaan oli. Mitä näemme tänään telkkarissa Talibanilla: heillä on 
uusinta uutta. Mukaan lukien kaikki kiväärit, konekiväärit, aseet - ne ovat uusinta uutta. Ne ovat 
viimeisintä huutoa ja parhainta kalustoa. Joten, meidän monivuotinen vihollisemme on saanut 
kaiken sen.

Donald: Ja se on häpeä. Se on häpeällistä nähdä, mitä maallemme on tapahtumassa. Se on häpeä. 
Mutta kenraali oli hyvä ja hän tuli puheilleni. Minä sanoin, kenraali, kerro minulle vielä yhden 
kerran.

Kenraali: Neljä viikkoa, sir! 

Donald: Minä sanoin, kenraali, tee suunnitelmasi mukaan.

Kenraali: Kiitos, sir, kiitos hyvin paljon. 

Donald: Nyt, hän ei välitä mitään telkkarista. Hän on kenraali. Kenraaleiden ei oleteta välittävän 
sellaisesta. Ja muistakaa tämä, mennään hieman taaksepäin. Kun Milley kertoi minulle asian. Minä 
sanoin, oletko sekaisin. Oletko tyhmä? Se oli hetki, jolloin havaitsin, se oli eräs niistä hetkistä, kun 
havaitsin hänen olevan tyhmä. Se on niin epärehellinen tarina, jonka he ovat sepittäneet. Mutta eräs 
monista kerroista. Tiedättekö, mitä havaitsin? Hän meni Bidenin luokse ja sanoi saman asian: "Sir, 
on halvempaa jättää kalusto kuin ottaa se mukaan." Ja meillä on siellä viiden miljoonan dollarin 
panssarivaunu. Ja meillä on siellä 30 miljoonan dollarin helikopteri - upouusi. Meillä on siellä... 
Ajatelkaa tätä. Vaikka vain lentäisit sillä Pakistaniin, mikä on erittäin lyhyt lentomatka. Ja sitten vain
käytämme aikaa ja viemme tavaramme. Meidän olisi pitänyt ottaa kaikki tavaramme mukaan sieltä. 
Ja kaikkein tärkeimpänä, meidän ei olisi koskaan pitänyt menettää 13:sta taistelijaa. Ja, tiedättekö 
mitä. Kukaan ei puhu tästä. 

Donald: Ja meidän pitäisi puhua tästä joka kerralla, kun... Meillä on lukuisia nuoria ihmisiä, jotka 
ovat menettäneet jalan, menettäneet käden. Eräässä tapauksessa hän menetti kaksi jalkaa ja käden. Ja
kukaan ei puhu tästä. Me puhumme niistä 13:sta. Ja me rakastamme noita 13:sta ja he katsovat tuolta
ylhäältä tänne alas. Ja he ovat ylpeitä meistä, koska me tiedämme, mitä olemme tekemässä. Mutta 
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meillä on joukossamme vaikeasti haavoittuneita ihmisiä. Ja kaiken kaikkiaan he menettivät 
suunnilleen 250 ihmistä. Se on kammottava asia. Niin ei olisi koskaan pitänyt tapahtua. Sellaista ei 
olisi koskaan pitänyt tapahtua tuossa paikassa. Sen olisi pitänyt tapahtua Bagramissa, missä on suuri,
suuri, muuri. Itse asiassa se on muuri. He eivät halua meidän sanovan ääneen: muuri. He eivät pidä 
muureista. Te tiedätte tämän: demokraatit. He eivät halua rakentaa muureja. Se oli lähes valmis. 

Donald: Minä aloitin rakentamaan sitä vasta kaksi ja puoli vuotta myöhemmin. Yhden syyn takia. 
Minun piti taistella kaikkia niitä lakijuttuja vastaan, joilla he syyttivät minua. Se oli lähes 
valmistumassa. Minä olisin rakentanut sen loppuun. Mitä tapahtui kenraalin kanssa: Raisin Cane. 
Hän soitti minulle ja sanoi: "Sir, se on tehty." Minä sanoin: "Tehty?!"

Kenraali: "Se on tehty, sir. Me tuhosimme Isis-kalifaatin 100%:sti. Ennätysajassa. Sir, me iskimme 
sinne niin kovaa, etteivät he tienneet, mitä oli tapahtumassa." 

Donald: Meillä on hyviä kenraaleita. Meillä on hyviä sotilaita. Merimiehiä. Ja kaikkea, joista olen 
erittäin ylpeä. 

(00:13:16)
Donald: Ja tiedättekö mitä, meidän maatamme kunnioitettiin jälleen. Tällaista ei olisi koskaan 
tapahtunut, että olisimme tuoneet sotilaamme ensin sieltä. Ja minä kerroin sen heille. Sanoin: "Hei, 
Abdul, Abdul, amerikkalaiset sotilaat ovat lähteneet." Ja hän sanoi. Minä kerron niin kuin se tapahtui
puhelinkeskustelumme aikana. He vääristelivät senkin asian. Mutta minun versioni on luultavasti 
kokonaan totta. Ja Abdul, talibanien johtaja. He ovat hyviä taistelijoita muuten. Hän sanoi: "Oletko 
hullu?! Eivät he ole lähteneet." Minä sanoin: "Sir, he lähtivät." Hän sanoi: "Eivät he lähteneet." 
Sitten he lähettivät tiedustelupartion sinne. Partio palasi ja sanoi: "Sir, amerikkalaiset ovat 
lähteneet." Hän sanoi: "En usko sitä." Sitten he kävelivät Kabulissa ja kolmessa hallussamme 
olevassa Afganistanin osassa. He eivät tehneet sellaista, kun minä olin siellä. He eivät tehneet 
sellaista minun aikanani. He kunnioittivat amerikkalaisia. 

Donald: Muistakaa tämä, uudelleen. Meillä oli ehtomme. Kun he eivät pysyneet ehdoissamme, me 
iskimme heitä lujaa. He olisivat pitäneet kiinni jokaisesta ehdostamme. Muistakaa tämä: 
ensimmäinen ehtomme oli, ette voi tappaa amerikkalaista. Ette voi tulittaa amerikkalaista. Ette voi 
surmata amerikkalaisia sotilaita. Yksikään sotilas ei kuollut 18:sta kuukauden aikana! Ei yksikään. 
Ajatelkaa sitä. Ja muistakaa, mitä Biden. Muistakaa, mitä Biden sanoi puheessaan noin kolme 
viikkoa sitten. Ja se oli surkea epäonnistuminen hänen osaltaan. Ja hän on suuronnettomuuden 
keskellä tälläkin hetkellä, mutta media suojelee häntä. Ja he eivät enää edes puhu Afganistanista! 
Eivät he puhu siitä enää. Mutta, muistakaa, kun hän piti puhettaan.

Donald: Hän sanoi: "Me emme ole menettäneet yhtäkään sotilasta 18:sta kuukauden aikana." Ja 
hänen tukijansa huusivat, älä puhu siitä, koska se on hyvä asia Trumpin kannalta! Älä lopeta 
puhettasi siihen. Miksi sinä toit tuon asian esille? Se on hyvä asia Trumpin kannalta. Minä odotin 
sitä, kohtaa, jossa hän sanoo: mutta... Mutta sieltä ei löytynyt mutta-kohtaa. Me emme ole 
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menettäneet yhtäkään sotilasta 18:sta kuukauden aikana, koska Abdul tiesi, että iskemme heitä 
kovempaa kuin mitä olemme koskaan aikaisemmin iskeneet missään toisessa maassa. Se on hyvin 
yksinkertaista. Ja hän ymmärsi asian. Hän ymmärsi sen. 
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