Успешно изпитание на балистична ракета
изстреляна от подводна лодка

Под ръководството на Ким Чен Ун беше проведено успешно изпитание на
балистичната ракета «Пукиксон» изстреляна от подводна лодка. След като
получи заповед от върховния ръководител стратегическа подводна лодка се
потопи до необходимата дълбочина и изстреля балистичната ракета от
подводно положение.

Ракетата беше изстреляна под голям ъгъл по траектория с голяма височина
и от максималната допустимата дълбочина. Потвърдени бяха напълно
устойчивоста на системата за «студен старт» на ракетата, пускането на
свръхмощният двигател с твърдо гориво, динамичните характеристики на
полета на двустепенната ракета след излизането и от водата, както и такива
основни характеристики на ракетата, като, надеждността на системата за
разделяне на степените, работата на системата за управление и насочване,
точността на попадението на бойната част при връщането и в атмосферата,
които изцяло достигнаха необходимите оперативни изисквания. По оценка
на специалисти максималната далечина на полета на тази ракета е над 1200
километра.

Наблюдавайки издигането на „Пукиксон“ (Полярна звезда) върховният
ръководител радостно каза, че това е внушителна демонстрация на
могъществото на чучхейска Корея. Този изпитателен пуск на ракета от
подводно положение от стратегическа подводна лодка, заяви той, е успех на
успехите и победа на победите. Той даде много висока оценка на
ръководителите и научно-техническите работници от областта на
отбранителната наука и военните заводи, които, по заповед на партията и
вожда, в кратки срокове усъвършенстваха технологията на изстрелване на
ракета от подводна лодка и от подводно положение.
Ким Чен Ун подчерта, че заплахите и шантажа на САЩ по отношение на
КНДР, само допринесоха да укрепване, не с дни а с часове, на нейната
способност да нанася ядрени удари. Каквото и да приказват САЩ, сега
тяхната континентална територия и зоната на Тихия океан вече са в обсега
на корейските удари.

Той сурово предупреди САЩ и техните южнокорейски марионетки, които
провеждат военни маневри за нанасяне на превантивен ядрен удар срещу
КНДР, че сега страната има всички необходими средства за да се
противопостави на ядрената хегемония на САЩ и ако се наложи ще удари
безпощадно с ядрения чук на справедливостта по ядреното оръжие на
агресията така, че агресорите никога повече да не могат да надигнат глава.
Не знам, каза той, какви глупости ще изприказват САЩ и тези които ги
слушат, по повод това изпитание, но така могат само да ускорят пътя си към
самоубийство.
Ким Чен Ун подчерта, че в отговор на заплахата от тотална ядрена война,
която може да започне без предупреждение, трябва да се ускори
монтирането на ядрените бойни части на ракетите и едновременно да се
съсредоточат всички сили за развитие на носителите на ядреното оръжие.

