
Ким Чен Ун ръководи отново учение за изстрелване на 
балистичната ракета Хвасон-12 

Другарят Ким Чен Ун ръководи отново учение за изстрелване на балистичната ракета с голям радиус Хвасон-12. 
Целта на учението беше да се охлади военната истерия на САЩ, да се развият оперативните способности за атака 
и контраатака и да се провери процедурата за използване на ядрени заряди в реална война. Пусковата установка с 
Хвасон-12 беше бързо разположена и подготвена за изстрелване след внезапна заповед на уважаемия върховен 
ръководител Ким Чен Ун, който се запозна с плана за учението и даде заповед за изстрелване. Балистичната 
ракета прелята над остров Хокайдо, Япония по предвидената траектория и точно порази предвидения район на 
Тихия океан.  

Ким Чен Ун даде висока оценка на успешното учение и посочи, че целта за засилване бойната мощ на ядрените 
сили е изцяло постигната. 

Той похвали ракетчиците за техните образцови действия и с гордост заяви, че ефективноста и надеждноста на 
Хвасон-12 са напълно доказани и обучението на ракетчиците за реална война е перфектно.  

Ким Чен Ун постави задачата да се постигне реално равенство на силите със САЩ за да не смеят управниците на 
САЩ дори да приказват за военни решения по отношение на КНДР и подчерта необходимоста да се върви с 
пълна скорост и право и напред като качествено се засилва способността за ядрен контраудар с който САЩ няма 
да могат да се справят.  

Както целия свят вижда, каза той, ние постигнахме всичко това въпреки санкциите на ООН, които продължават 
вече десетилетия, без никога да сме искали нещо от ООН добавяйки, че е много унизително за страни, които се 
представят за велики сили, да се занимават само как да принудят КНДР да капитулира чрез санкции.  

Накрая Ким Чен Ун заяви, че на шовинистите от великите сили трябва ясно да се покаже как КНДР ще завърши в 
близко бъдеще изграждането на своите ядрени сили независимо от всякакви неограничени санкции и блокада.  

 



 

 



 

 


