Втори изпитателен полет на междуконтиненталната
балистична ракета „Хвасон-14“
През нощта на 28 юли 106 година Чучхе(2017), под личното ръководство на другаря Ким
Чен Ун, беше успешно проведено второто изпитание на междуконтиненталната
балистична ракета „Хвасон-14“. Целта на изпитанието беше да се провери максималната
далечина на балистичната ракета и да се потвърди нейната надеждност.
Другарят Ким Чен Ун всеки ден получаваше доклади за подготовката на изпитанието и
даваше подробни указания.
Изпитанието трябваше да потвърди окончателно всички технически данни, в това число
максималната далечина, на ракетата „Хвасон-14“ с тежка ядрена бойна част.
При изпитанието ракетата се издигна на височина 3 724,9 километра, прелетя 998
километра за 47 минути и 12 секунди и точно порази района на целта в открито море.
Изпитателния пуск се проведе под максимално голям ъгъл за да се имитира максимална
далечина без да се застраши безопасността на съседните страни.
Повторно бяха потвърдени надеждността на старта на ракетата, отделянето на степените,
работата на увеличения брой двигатели за да се осигури максимална далечина, точността
на подобрената система за управление на полета. Още веднъж беше потвърдена
правилната работа на системата за управление на тежката бойна част след нейното
отделяне от ракетата-носител и точното насочване на бойната част при повторното и
навлизане в атмосферата под максимално голям ъгъл и при условия по-тежки в сравнение
с реален полет на максимална далечина. Бойната част запази своята стабилност при
нагряване до няколко хиляди градуса и устройството за взривяване на ядрената бойна част
сработи нормално.
Изразявайки голямото си задоволство от резултатите на изпитанието, което премина
перфектно без най-малка грешка, Ким Чен Ун даде висока оценка на учените,
техническия персонал и ръководителите в областта на ракетната техника и им предаде
специална благодарност от името на ЦК на Корейската трудова партия. Той посочи, че
изпитанието потвърди надеждността на междуконтиненталната балистична ракета,
демонстрира способността за внезапното и изстрелване от всяко място по всяко време и
ясно показа че цялата територия на САЩ вече е в рамките на далечината на полета на
ракетата. Изпитанието на максимална далечина проведено от КНДР трябва да е строго
предупреждение за САЩ, които говорят безсмислици и то трябва да покаже на
ръководителите на САЩ, че ако си позволят да провокират КНДР това няма да им се
размине безнаказано. Ким Чен Ун подчерта, че шумотевицата вдигана от САЩ със
заплахи за война и максимални санкции само ще засилят КНДР и ще подкрепят доводите
на КНДР за засилване на ядрения потенциал. За корейския народ който е изпитал на гърба
си ужасното бедствие на агресията на американските империалистически зверове,
могъщия потенциал за възпиране е неизбежен стратегически избор и безценно оръжие
което не може да бъде предмет на търговия.
Ако янките, въпреки нашите предупреждения, отново си пъхнат наглата муцуна в нашата
родина, ние ще ги отучим от техните лоши навици използвайки нашите ядрени
стратегически сили. – завърши Ким Чен Ун.
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