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Phải Chăng Đã Từng Có Một Nền Văn Minh Ngoài Trái Đất Ở Hành Tinh Đỏ?

Các kim tự tháp, những tàn tích cổ xưa hay những cấu trúc có hình dáng
giống kim tự tháp đã tiết lộ nhiều điều thú vị về sao Hỏa. Đây cũng là một
chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ qua. Phải
chăng đã từng có một nền “văn minh ngoài Trái đất” cổ xưa tồn tại trên hành
tinh đỏ?

Cấu trúc hình kim tự tháp chụp được trên sao Hỏa.

Vô số các khám phá đã được thực hiện trên bề mặt sao Hỏa. Những phát hiện
này đã gợi lên không ít nghi vấn đối với hành tinh láng giềng của chúng ta.
Một ngày ở sao Hỏa kéo dài 24 giờ 37 phút. Hành tinh này có hai vệ tinh quay
quanh tên là Phobos và Deimos. Theo một số nhà khoa học, đây là những vệ
tinh nhân tạo được các nền văn minh tiên tiến sử dụng làm 2 trạm không gian
quay quanh sao Hỏa.
Một yếu tố ủng hộ giả thuyết này là vệ tinh Phobos của sao Hỏa có tốc độ
quay nhanh hơn sao Hỏa 4 lần. Điều này rất kỳ lạ, vì không hề có một vệ tinh
tự nhiên nào có thể có tốc độ nhanh hơn hành tinh chủ mà nó quay quanh.
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Một điều khác khiến các nhà khoa học không thể giải thích là vệ tinh Deimos
còn lại. Vệ tinh này nằm ở xa và nó có tốc độ di chuyển chậm hơn vận tốc tự
quay của sao Hỏa.
Theo TS. S. Fred Singer, cố vấn đặc biệt cho cựu Tổng thống Hoa Kỳ
Eisenhower, vệ tinh Phobos có thể là một vệ tinh nhân tạo được một nền văn
minh tiên tiến ngoài Trái đất phóng lên quỹ đạo sao Hỏa từ rất lâu về trước.
Ông Singer không phải là người đầu tiên gợi ý về những tình tiết kỳ lạ trên
các mặt trăng của sao Hỏa. Trước đó, nhà vật lý thiên văn Samuilovich
Shklovsky cũng đã mô tả hiện tượng này. Ông tin rằng có những thiết kế ở
trình độ kỹ thuật cao xuất hiện bên trong Phobos.

Khối cự thạch khổng lồ trên bề mặt Phobos.

Buzz Aldrin, người thứ hai đặt chân lên Mặt Trăng, đã khiến nhiều người ngạc
nhiên khi nói rằng: “Chúng ta nên đến mặt trăng của sao Hỏa, ở đó có một
khối đá mà cấu trúc của nó rất bất thường. Nếu tìm hiểu kỹ về vật thể có hình
dáng một củ khoai tây quay xung quanh sao Hỏa 7 giờ/vòng này, bạn sẽ phải
thắc mắc “ai đã đặt nó ở đây”? Là vũ trụ hay Đấng Tạo Hóa?”
Có rất nhiều bí ẩn xung quanh sao Hỏa và các mặt trăng của nó, nhưng
những phát hiện kỳ lạ nhất lại được thực hiện trên bề mặt hành tinh này.
Một số hình ảnh chụp bề mặt sao Hỏa của NASA đã gây ra một cuộc tranh cãi
lớn. Nhiều nhà nghiên cứu và những chuyên gia săn tìm người ngoài hành
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tinh đã tuyên bố tìm thấy bằng chứng về cây cối, nước, kim tự tháp, đường
ống, các tòa nhà và các vật thể bí ẩn cùng vô số những điều dị thường mà
đáng ra không thể xuất hiện tại đây.

Hình ảnh giống hài cốt trên sao hỏa.

Ngoài ra, về vấn đề màu sắc của sao Hỏa, những chuyên gia săn tìm người
ngoài hành tinh cho rằng NASA đã thay đổi màu sắc thực tế trên các hình ảnh
của sao Hỏa để che giấu bầu khí quyển cùng những điều kiện tương đồng với
Trái đất của hành tinh này.
Nhiều người tin rằng chúng ta vấn chưa được biết mọi điều về sao Hỏa và sự
thật vẫn không được tiết lộ cho công chúng.
Chuyên gia William Cooper và John Lear đã cáo buộc NASA giữ kín những
thông tin về sao Hỏa theo văn kiện được ký kết với Tổng thống Bush vào năm
1989.
Một nhân vật nổi tiếng khác là cựu thành viên bộ quốc phòng Hoa Kỳ cho biết
cả NASA và chính phủ Hoa Kỳ đều đưa con người lên sao Hỏa trong nhiều
năm.
Theo các thông tin nội bộ thì NASA đang sử dụng một tàu vũ trụ có hình nón
với tốc độ cao. Nó chỉ mất 33 giờ để đến được Sao Hỏa và chúng ta đã tự do
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khai thác năng lượng ở đó trong hơn 60 năm.
TS. O’Leary, người trở thành giáo sư Vật lý nổi tiếng tại Đại học Princeton sau
khi rời khỏi NASA, đã nói rằng: “Có nhiều bằng chứng cho thấy các nền văn
minh khác đã liên hệ với chúng ta. Họ cũng đã theo dõi chúng ta trong một
thời gian rất dài… “.

Người ngoài hành tinh theo dõi chúng ta.

Có lẽ những người ngoài hành tinh này từng tồn tại hoặc hiện vẫn đang sinh
sống trên sao Hỏa.
“Số liệu mới cho thấy trong thời kỳ khí hậu sao Hỏa tương đồng với Trái đất,
sự sống đã tồn tại ở đây. Trong nhiều năm, một nền văn minh đã phát triển
và để lại các di tích ở một vài nơi. Khu vực Cydonia Mensa và Galaxias Chaos
là hai địa điểm được điều tra kỹ lưỡng nhất. Dữ liệu thu thập tại hai khu vực
này đã đặt cơ sở cho giả thuyết về nền văn minh cổ đại Cydonian ở sao Hỏa
(theo các tác giả Brandenburg, DiPietro, và Molenaar, 1991)…”, TS. John
Brandenburg nói.
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“Có những cấu trúc ở trên bề mặt sao Hỏa. Tôi sẽ nói thêm cho bạn biết rằng
còn có những cấu trúc bên dưới bề mặt của sao Hỏa mà không thể nhìn thấy
bằng các máy quay Voyager. Tôi cũng sẽ nói với bạn rằng có những chiếc
máy trên bề mặt của sao Hỏa, và có cả những máy móc bên dưới bề mặt sao
Hỏa mà bạn có thể quan sát, tìm hiểu chi tiết họ là ai, họ ở đâu và rất nhiều
chi tiết về họ”, ông nói thêm.
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