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Скъпи другарю Ким Чен Ун, 

       Успешното повторно изпитание на междуконтинентална балистична ракета на 
максимална далечина е нова историческа победа за корейския народ. Двете успешни 
изпитания на междуконтинентална  балистична ракета проведени само в рамките на 
един месец са блестящо постижение на науката и техниката на КНДР.  

       Тази ракета беше създадена в невиждано кратки срокове, в сравнение с опита на 
другите страни и изпревари с години всички прогнози на експерти. За пръв път 
неголяма страна успя да създаде, без никаква външна помощ, най-мощното оръжие, 
което досега притежаваха само държави като САЩ, Русия и КНР.  Всички други 
държави които разработиха такива ракети не бяха подложени на международен натиск 
и санкции и извършиха много неуспешни опити преди да достигнат до успех. За 
разлика от тях КНДР постигна пълен успех още при първите изпитания което няма 
прецедент в света.  

       За този успех решаващата заслуга е Ваша скъпи другарю Ким Чен Ун. Безспорен 
факт, че под Вашето ръководство развитието на стратегическите сили за възпиране на 
КНДР се извършва с невиждани темпове.   

      Успешното изпитание на междуконтинентална балистична ракета от КНДР 
предизвика паника сред подпалвачите на война от Вашингтон, защото е сурово 
предупреждение към тях, че всеки нов опит за агресия срещу КНДР ще завърши с 
катастрофално поражение и няма да има място на земята където те ще могат да 
избегнат заслуженото възмездие. Затова те се опитват да постигнат своите цели с така 
наречените „санкции“, които са открит опит за блокада и икономическо задушаване  на 
КНДР.  Трябва да е ясно, че всеки който пряко или косвено подкрепя тези санкции се 
поставя в услуга на американските подпалвачи на война и вреди на делото на мира и 
независимостта в света.  

       Не се съмняваме, че КНДР и този път ще се преодолее всички „санкции“ и заплахи 
и ще продължи да разработва и усъвършенства своите ядрени сили до окончателната 
победа в схватката с американския империализъм.  
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