
Другарят Ким Чен Ун ръководи успешното изпитание 
на балистичната ракета Хвасон-12 
На 14 май 2017 беше извършено успешно изпитание на балистичната ракета «Хвасон-
12» тип «земя-земя» с голям радиус на действие. 

Изпитанието беше ръководено лично от другаря Ким Чен Ун. Гледайки «Хвасон-12»,  
той изрази своята радост,  че е създадено още едно съвършенно оръжие – истинска 
«Чучхейска ракета»  съответстваща на военната стратегия и тактика на партията и 
изискванията на съвременната епоха.      

Изпитателното изстрелване на ракетата се извърши под максимално висок ъгъл за да 
се гарантира безопасността на съседните страни и имаше за цел потвърждаване на 
тактическите и технически данни на балистичната ракета, която може да носи тежка 
ядрена бойна част с голяма мощост.  

По заповед на Ким Чен Ун «Хвасон-12» беше изстреляна в 4 часа и 58 минути на 14 
май. Тя достигна височина 2 111,5 километра и точно порази целта, намираща се в 
открито море, на разстояние 787 километра от мястото на изстрелването. 

Безотказно работиха системите за насочване и стабилизация на ракетата, които бяха 
изцяло нови.  Повторно беше потвърдена надеждната работа на ракетния двигател, 
точността на бойната част и правилното действие на системата за взривяне на ядрения 
заряд. 

Ким Чен Ун прегърна работниците от ракетната сфера и заяви, че те са извършили 
велико дело. Той посочи, че успешното изпитание на «Хвасон-12» показва високото 
ниво на науката и техниката в сферата на отбраната,  има голямо значение за 
гарантиране мира и стабилността на Корейския полуостров и в региона и е велика 
победа за корейския народ. 

Ким Чен Ун подчерта, че КНДР е ядрена държава в истинския смисъл на тази дума, 
независимо дали някой признава това или не. Ядрените сили за възпиране на КНДР се 
развиват с невиждана бързина и са готови да накажат всеки който се опитва да 
прибегне до ядрен шантаж срещу републиката. Ким Чен Ун отбеляза, че въпреки 
приказките на САЩ за някакво подавляващо превъзходство и мащабното  
съсредоточаване на ядрени ударни средства край Корейския полуостров, с цел да 
заплашва и шантажира КНДР, това е само страхлив блъф на САЩ, които нападат само 
слаби и неядрени държави. Този блъф няма да мине и може да предизвика само смях. 
Ако САЩ посмеят да извършат военна провокация против КНДР, няма да избегнат най-
голямото бедствие в своята история. Ким Чен Ун предупреди, континентаалната част 
на САЩ и зоната на военни действия в Тихия океан са под прицела на мощни средства 
за съкрушителен удар на възмездието. Той издаде заповед да се продължи 
разработката и усъвършенстването на много нови ядрени оръжия до момента в който 
САЩ и техните васали проявят здрав разум и направят правилен избор. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


