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”En ole koskaan nähnyt tämän kaltaista typeryyttä”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KnS44U9Cal4

Trump: Minä olisin vienyt laitteet mukanamme. Me olisimme tuoneet ihmiset pois sieltä ja sitten 
olisimme pommittaneet kaikkia sotilastukikohtia lukuun ottamatta Bagramia. Me olisimme pitäneet 
sen itsellämme Kiinaa ja Irania silmällä pitäen. Joten olisimme pitäneet sen muita suunnitelmia 
varten. 

He käyttivät 10 miljardia dollaria Bagramin rakentamiseen ja sitten he luovuttivat sen yhdessä 
yössä – he antoivat avaimet. En ole koskaan kuullut… En ole koskaan kuullut vastaavasta 
typeryydestä. Ja nyt he yrittävät. Keskustelussa kuulemme, että Biden pääsi sieltä aivan kuin hän 
olisi rohkea. Hän pääsi pois kuin mies, joka anoi armoa henkensä puolesta. USA, kaikkialla 
maailmassa nauretaan meille. Koska asia hoidettiin…

Perääntyminen on ihan hyvä asia, mutta perääntyminen pitää tapahtua arvokkaasti ja voitokkaasti. 
Voitokkaasti. He eivät tehneet yhtään mitään… Meillä oli voitto. Ajattele asiaa, olimme siellä 18 
kuukautta eikä yksikään sotilas kuollut, koska minä olin asialla. 

Toimittaja: Entinen presidentti Donald Trump siinä punnitsee USA:n vetäytymistä Afganistanista ja 
sen menestyksellisyyttä. Presidentti Joe Biden on ollut tulilinjalla vetäessään sotilaansa maan tähän 
asti pisimpään kestäneestä sodasta. Tämä päätös on jättänyt Afganistanin kuohunnan valtaan, kun 
Taliban on ottanut vallan maassa. Tänään on viimeinen päivä, kun USA:n sotilaita on Afganistanin 
maaperällä, koska elokuun 31. päivä oli Joe Bidenin takaraja USA:n sotilaiden vetäytymiselle. 

Viimeiset kolme sotilaskonetta lähtivät maasta. Monet pelkäävät yhä, että maassa on amerikkalaisia 
saarroksissa vihollislinjojen takana. Mutta entinen presidentti ei ole säästellyt sanojaan 
arvostellessaan Joe Bidenin johtajan taitoja kertoessaan radiotoimittaja Tod Standille, ettei ole 
koskaan nähnyt vastaavaa typeryyttä. Ja että maailma nauraa meille. Herra Trump kertoi 
toimittajalle, jos hänen hallintonsa olisi vielä vastuussa, amerikkalaisia ei olisi jätetty. Eikä 
myöskään edes yhden dollarin verran taisteluvälineitä olisi jätetty. Hän myös nuhteli liberaalia 
mediaa, koska se oli keskittynyt hurrikaani Iidaan sen sijaan että se olisi käynyt järkevää 
keskustelua Afganistanista. 

Trump: Meillä on ihmisiä, jotka ovat vieneet tämän… He eivät kiinnitä huomiota siihen, mitä 
tapahtuu Afganistanissa. Ja kun katsomme eilistä päivää, niin ainoa asia mistä he puhuivat, oli 
hurrikaani. Kun katsomme CNN:ää ja katsomme MSDNC:tä, se on kammottavaa. … Ainoa asia, 
mistä he halusivat puhua oli hurrikaani. Tai aivan mikä muu tahansa asia, mistä he halusivat 
keskustella. Koska Afganistan ei ole mitään sellaista, josta voidaan keskustella järkevään tapaan.
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