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Các Nhà Khoa Học Cho Rằng: UFO Từng Xuất Hiện Ở Los Angeles Vào Năm 1942

Các nhà nghiên cứu UFO tin rằng vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời Los
Angeles tối 26/2/1942 không thể là máy bay ném bom của Nhật, càng không
thể là một hiện tượng thời tiết mà là một phi thuyền của người ngoài hành
tinh.

Các chùm đèn pha chiếu vào vật thể lạ trên bầu trời.

Trận Los Angeles, hay còn gọi là “Đại không kích Los Angeles năm 1942” là
tên của một sự kiện quân sự diễn ra tại thành phố Los Angeles bang
California, nước Mỹ.
Vụ việc diễn ra sau 3 tháng kể từ khi Hoa Kỳ tham gia Thế chiến II sau cuộc
tấn công vào Trân Châu Cảng của Hải quân Hoàng gia Nhật.
Vào lúc 2h sáng ngày 25/2/1942, bầu trời đêm California rực sáng với những
vật thể lạ bay lượn hết sức bí ẩn, khiến cả quân đội lẫn người dân hết sức
lúng túng.
Hầu hết mọi người tin chắc rằng đó là một đợt oanh tạc của quân Nhật,
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nhưng một số ít lại quả quyết chúng chính là các UFO. Khi đó, báo động về
một cuộc không kích đã lan rộng toàn thành phố và chính phủ Hoa Kỳ đã huy
động một lượng lớn hỏa lực phòng không nhằm tiêu diệt những kẻ tấn công.
Hơn 1440 đợt đạn dược phòng không đã được bắn lên, nhưng không có xác
máy bay nào được tìm thấy.

Tranh minh họa UFO.

Ban đầu, người ta tưởng rằng những khẩu pháo phòng không này được triển
khai nhằm chống lại một cuộc tấn công của không lực Nhật Bản. Tuy nhiên,
phát biểu trong một cuộc hợp báo được tổ chức ngay sau đó, Bộ trưởng Hải
quân Hoa Kỳ Frank Knox đã mô tả vụ việc này chỉ là một “báo động giả”.
Các tờ báo khi đó đã xuất bản một loạt tin bài và phỏng đoán về những sự
thật đã bị chính phủ che đậy.
Một số nhà nghiên cứu UFO thậm chí tuyên bố rằng thực sự đã có những vật
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thể bay xuất hiện ở Los Angeles vào năm 1942, nhưng không phải là những
máy bay ném bom của Nhật mà là phi thuyền của người ngoài tinh.
Tuy nhiên năm 1983, Văn phòng Lịch sử Không quân Hoa Kỳ cho biết đây chỉ
là một quả bóng mây, nhưng do “tâm lý chiến tranh” cộng với một loạt đạn
pháo hướng về nó đã khiến người ta liên tưởng đến UFO.
Ông Leland Ford, đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ ở quận Santa Monica đã kêu gọi
Quốc hội tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc, ông nói: “… Đến nay vẫn chưa
có giải thích nào có thể đưa vụ việc này ra khỏi danh sách những sự việc bí
ẩn… Đây có thể là một cuộc tấn công, đột kích gây kinh hãi cho 2 triệu người,
một sự hiểu nhầm hoặc một cuộc không kích nhắm vào các nhà máy công
nghiệp đặt ở phía Nam California”.
Tuy nhiên, phần lớn dựa vào hình ảnh được đăng trên tờ Los Angeles Times
vào ngày 26/2/1942, các nhà nghiên cứu UFO trên toàn cầu tin rằng mục tiêu
của quân đội Hoa Kỳ không thể là máy bay ném bom của Nhật, càng không
thể là một hiện tượng thời tiết mà là một UFO hình đĩa.
Họ còn khẳng định rằng vật thể bay mà các chùm đèn pha chiếu vào trong
tấm ảnh chính là một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.
Hậu quả của vụ việc này là một số tòa nhà và các phương tiện bị hư hỏng do
các mảnh đạn, 5 dân thường đã chết do ảnh hưởng gián tiếp từ hỏa lực phòng
không; 3 người thiệt mạng do tai nạn xe hơi trong hỗn loạn giao thông và 2
người lên cơn đau tim do căng thẳng kéo dài lên tới một giờ.
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