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Luis Elizondo: Cựu Sỹ Quan Tình Báo Cao Cấp Của Mỹ Tiết Lộ Những Thông Tin Quan
Trọng Về UFO

Một số cựu quan chức cấp cao từng tham gia vào các hoạt động bí mật nhất
của chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ gần đây đã xuất hiện trên một
chương trình thảo luận về các hiện tượng trên không không xác định (UAP).
UAP là một thuật ngữ thay thế cho vật thể bay không xác định (UFO).

Một số cựu quan chức cấp cao của Hoa Kỳ trong một buổi hội thảo tiết lộ về
UFO.

Những bí ẩn mới về UFO vừa được tiết lộ trong một buổi diễn thuyết tại Học
viện Nghệ thuật và Khoa học To The Star, được phát sóng trực tiếp trên
Website của học viện.
Một trong những quan chức nổi bật nhất là Luis Elizondo, sĩ quan tình báo cấp
cao vừa kết thúc sự nghiệp của mình ở Bộ Quốc phòng Mỹ. Sau gần 10 năm
điều hành một chương trình xoay quanh UAP của chính phủ, Elizondo nói:
“Tôi biết rằng, những hiện tượng kỳ lạ quả thực là có thật. Chúng tôi đang lên
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kế hoạch cung cấp những cảnh quay và hình ảnh chưa từng được chính phủ
Hoa Kỳ công bố. Đó là những bức ảnh và cảnh quay nghiệp dư nhưng chân
thật”.
Một thành viên khác trong buổi diễn thuyết này là Chris Mellon, nguyên Phó
trợ lý ban Phòng chống Gián điệp dưới thời Tổng thống Clinton và Tổng thống
Bush. Ông cũng đã nắm giữ nhiều vị trí an ninh quốc gia khác trong suốt sự
nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của mình.

Ông Chris Mellon phát biểu tại lễ ra mắt Học viện Nghệ thuật & Khoa học To
The Stars vào ngày
11/10/2017.

Ông Mellon đã đưa ra một ví dụ minh họa thực tế cho các hiện tượng này.
Ông cho biết, vào ngày 14/11/2004, tàu chiến hạng nặng USS Nimitz của Hải
Quân Mỹ đã chạm trán với UAP. Khi đó đoàn thủy thủ đang thực hiện các bài
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tập trận thường kỳ ở ngoài khơi bờ biển San Diego, thì một vật thể bay không
xác định tiếp cận.
“Vật thể này không có hệ thống tiếp sóng và nó cũng không trả lời các cuộc
gọi bằng radio”, ông Mellon nói.
Hai máy bay F-18 đã được điều đi để chặn vật thể này lại. Qua mô tả của các
phi công thì nó dài khoảng 12m, dày 3,6m. Nó không có cánh và cũng không
có ống xả từ động cơ. Khi bị 2 chiếc F-18 phong tỏa, nó dịch chuyển vị trí, như
thể không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào, để tránh 2 phi cơ của Hoa Kỳ
.

UFO dưới nước.

Mellon đã gặp các phi công và những người khác chứng kiến sự kiện này. “Rõ
ràng đây không phải là máy bay thử nghiệm của Hoa Kỳ. Đây là một câu
chuyện có thật và có rất nhiều những câu chuyện tương tự”, ông nói.
Steve Justice, giám đốc về hưu của một chương trình phát triển hệ thống tiên
tiến thuộc công ty Lockheed Martin phát biểu: “Làm sao tôi có thể phủ nhận
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những điều này?”
Lockheed Martin là một công ty công nghệ quốc phòng và vũ trụ. Công ty này
đóng vai trò chủ yếu trong các hoạt động phòng thủ của Mỹ. Justice nói rằng
ông đã nhìn thấy nhiều bằng chứng thuyết phục khác về UAP.
Học viện To The Stars được thành lập bởi Tom DeLonge, một thành viên của
ban nhạc Blink 182. Ông đã kể về những trải nghiệm của mình trong nhiều
năm chu du khắp nước Mỹ và quen biết với nhiều quan chức Hoa Kỳ.

Tom DeLonge phát biểu tại buổi hội thảo.

DeLonge nói: “Cuộc hội thảo này là lần đầu tiên giúp tôi biết được rất nhiều
về sự liên hệ mật thiết giữa cơ quan an ninh quốc gia với vấn đề UFO”.
Ông công nhận rằng Bộ Quốc Phòng có tồn tại một số bí mật nào đó luôn
được các quan chức bảo vệ.
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Học viện To The Stars sẽ không chỉ tiết lộ về UAP mà còn cố gắng mô phỏng
các công nghệ của UAP. Nhà vật lý lý thuyết, TS. Hal Puthoff, cựu giám đốc
cho nhiều chương trình của CIA sẽ kết hợp cùng các nhà khoa học khác để
tổng hợp các thông tin về UAP và sẽ làm việc để tìm ra cách hoạt động của
chúng.
Về khía cạnh “nghệ thuật”, Học viện Nghệ thuật & Khoa học To The Stars sẽ
tập trung vào khoa học viễn tưởng. Mellon giải thích rằng chúng ta sẽ hiểu
hơn về thế giới này thông qua điều tra thực nghiệm và cả những câu chuyện
trên phim.
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