Изявление на Председателя на Държавния съвет на КНДР
Уважаемият върховен ръководител Ким Чен Ун председател на Държавния съвет на КНДР
направи изявление на 22 септември 2017. Пълният текст на изявлението гласи:
Речта на президента на САЩ пред ООН, произнесена в момент когато напрежението на
Корейския полуостров е високо както никога досега и се приближава до ръба на войната,
предизвика загриженост в целия свят.
Когато мислех какво може да каже аз очаквах той да направи стереотипните
предварително подготвени заявления тъй като ще говори пред най-високата световна
трибуна на дипломацията. Но вместо да каже нещо, което да има каквато и да е
убедителност и да помогне за намаляване на напрежението, той приказваше
безпрецедентно груби безсмислици каквито не сме чували от никой от неговите
предшественици.
Уплашеното куче лае по-силно.
Бих желал да посъветвам Тръмп да избира по-внимателно думите и да се съобразява за
какво говори когато се изказва пред целия свят.
Поведението на умствено разстроен човек на президента на САЩ, който открито заявява от
трибуната на ООН желанието да „разруши напълно“ суверенна държава, отвъд границите на
заплахите за смяна на режима или на социалната система, може да накара дори нормално
мислещи хора да изпуснат нервите си.
Неговите изказвания ми напомнят такива оценки за Тръмп като „политически профан“ и
„политически невежа“ от времето на президентските избори.
След като встъпи в длъжност Тръмп засили напрежението в света чрез заплахи и
изнудване срещу всички страни в света. Той е негоден да ръководи държава и не е политик, а
мошеник и гангстер обичащ да си играе с огъня. Неговите думи, които разкриха намеренията
на САЩ чрез пряко изразяване на неговото желание, не само не ме уплашиха или спряха но
ме убедиха, че пътя който избрах е правилен и трябва да бъде следван докрай.
Сега когато Тръмп отрече правото на съществуване и обиди мен и моята родина пред
очите на целия свят и извърши най-свирепото обявяване на война в историята заявявайки, че
ще унищожи КНДР, ние ще обмислим сериозно да отговорим с най-твърда ответна мярка в
историята.
Действието е най-добрия начин за да бъде вразумен глупавия старец, които не е способен
да изслушва някого освен сам себе си.
Като представител на КНДР и в името на достойнството и честта на моята държава и народ,
както и на моята чест и достойнството, аз ще накарам човекът ръководещ САЩ да плати
скъпо за своето изказване, че ще унищожи напълно КНДР.
Това не са празни приказки каквито Тръмп обича.
Сега обмислям какъв отговор той е очаквал когато си позволи такива заплахи да излязат от
неговата уста.
Каквото и да е очаквал Тръмп, той ще получи резултат който ще надхвърли неговите
очаквания. Аз със сигурност ще укротя умствено разстроения американски старец със огън.

