Декларация на Министерството на външните работи на КНДР
Пхенян, 24 декември (КЦТА) – Говорител на Министерството на външните работи на
КНДР прочете следната декларация:
САЩ, уплашени от успешното развитие на нашите ядрени сили, извършват все поистерични действия за да налагат санкции и натиск срещу нашата страна.
На 23 декември САЩ, осъждайки успешното изпитание на нашата междуконтинентална
балистична ракета Хвасон-15, съчиниха още една „резолюция за санкции“ 2397на Съвета
за сигурност на ООН, която е равносилна на налагане пълна икономическа блокада на
КНДР.
Ние оценяваме тази „резолюция за санкции“, изготвена от САЩ и техните помагачи, като
грубо нарушение на суверенитета на нашата Република, като акт на война нарушаващ
мира и стабилността на Корейския полуостров и в региона и категорично отхвърляме тази
„резолюция“.
Причината да завършим великото дело на разработване и развитие на нашите ядрени сили,
като преодоляхме всякакви трудности, е за да запазим суверенитета и териториалната
цялост на нашата страна, да осигурим мирен живот на нашия народ и да гарантираме мира
и сигурноста на Корейския полуостров и в света срещу политиката на ядрен шантаж и
заплахи на империализма на САШ.
Както сме заявявали многократно, нашите ядрени оръжия са средство за самозащита и
възпиране което не нарушава никакво международно право тъй като ние ги разработихме
и създадохме по открит и законен начин излизайки от Договора за неразпространение на
ядрените оръжия и с цел да сложим край на враждебната политика, ядрения шантаж и
заплахи от страна на САЩ.
В конфронтацията със САЩ през изминалите години ние разбрахме философската истина,
че укрепването на ядрените сили за възпиране е единствения начин да се попречи на
САЩ, които ежедневно се занимават с военни заплахи и шантаж навсякъде по света, да
осъществят стремежа си за световна хегемония, под формата на политиката „Америка над
всичко“ базирана на силата.
Няма по фатална слепота и грешка от тази САЩ и техните помагачи да си мислят, че
могат да попречат с изтърканата политика на „санкции“ на победоносното настъпление на
нашия народ, който по блестящ начин осъществи историческото дело на разработване и
развитие на своите ядрени сили и на делото на изграждане на ракетна велика сила
способна да се справи с всякаква ядрена война срещу САЩ.
САЩ не трябва да забравят нито за миг, че КНДР бързо се превърна в стратегическа
велика сила, способна да постави под сериозна ядрена заплаха цялата територия на САЩ.

Ако САЩ желаят сигурност, те трябва да изоставят враждебната си политика към КНДР и
да се научат на мирно съвместно съществуване с тази страна притежаваща ядрени оръжия.
Те трябва също така да се събудят и да изоставят илюзията си да заставят нашата страна
да ликвидира своите ядрени оръжия, които ние разработихме преодолявайки всички
трудности.
Страните които вдигнаха ръце да гласуват в подкрепа на „резолюцията за санкции“ трябва
да понесат цялата отговорност за последствията от тази „резолюция“ и ние ще осигурим
те да платят висока цена за това което направиха.
Каквито и трудности и заплахи да има пред нас, ние нито сме разочаровани нито се
страхуваме от тях, но сме оптимисти за светлото бъдеще и няма сила на света която може
да пречупи неукротимия дух на нашия народ.
Ние ще продължим укрепването на нашите ядрени сили за самоотбрана и възпиране с цел
да изкореним из основи ядрените заплахи, шантаж и враждебни действия на САЩ като
установим практическо равновесие на силите със САЩ.
Без значение до каква истерия ще достигнат САЩ и враждебните сили в техните действия
срещиу нашата страна, нашата Република, която напредва благодарение на могъщата сила
на единството около нашия велик ръководител, мощната военна сила и опората на
собствените сили, винаги ще блести като велика сила и крепост на независимост в
политиката, самостоятелност в икономиката и защита на страната със собствени сили.

