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5 Vụ Chạm Trán UFO Của Quân Đội Viễn Chinh Mỹ Trong Cuộc Chiến Tranh Xâm
Lược Việt Nam

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đã xảy ra những vụ chạm trán UFO của
quân đội viễn chinh Mỹ với những bằng chứng hết sức xác thực, từ người
chứng kiến cho đến cả ảnh chụp.
1. Năm 1968, tàu hải quân HMAS Hobart gặp một UFO

Năm 1968, tàu hải quân HMAS Hobart gặp một UFO. Hình ảnh tàu khu trục bị
hư hỏng.

Thời điểm năm 1968, miền Bắc Việt Nam đã sở hữu máy bay trực thăng chiến
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đấu, nhưng hiếm khi họ sử dụng chúng vào cuộc chiến. Vậy mà vào tháng
6/1968, máy bay do thám Úc phát hiện khoảng 30 vật thể lạ phát sáng tiến
gần giới tuyến quân sự tại vĩ tuyến 17.
Lo sợ một cuộc tấn công miền Bắc Việt Nam tấn công bằng trực thăng chiến
đấu nên các lực lượng NATO nhanh chóng điều máy bay chiến đấu F4 và tàu
hải quân để đánh chặn. Nhưng bất ngờ, một tàu Hải quân Mỹ không rõ lí do gì
bốc cháy và chìm xuống biển.
Giữa lúc hoảng loạn đó, tàu khu trục Úc HMAS Hobart được lệnh sẵn sàng
tham gia tiêu diệt kẻ thù. Lúc 3h30 sáng, khi các radar phòng không của tàu
khu trục phát hiện vật thể lạ trên bầu trời thì những vật thể lạ này đã tấn
công HMAS Hobart, làm hư hỏng con tàu và một vài người lính đã thiệt mạng.
Trong suốt thời gian đó, các phi công lái F4 đã cố gắng để tiếp xúc với các vật
lạ phát sáng nhưng không thành công. Sau đêm đó, các phi công trở về căn
cứ của họ.
Sáng hôm sau, không hề có xác máy bay trực thăng nào của miền Bắc Việt
Nam được tìm thấy, mặc dù đã có một loạt hỏa lực phòng không được phóng
lên để đánh chặn các vật thể phát sáng.
Sau sự kiện kì lạ đó, tướng George S. Brown, chỉ huy của vùng 7 Không quân
Mỹ, đã lên tiếng rằng mặc dù chính phủ đã khẳng định những thiệt hại của
quân đội Mỹ vào đêm đó là do trực thăng của miền Bắc Việt Nam tấn công
nhưng ông tin rằng sự cố HMAS Hobart là một trường hợp UFO can thiệp vào
các hoạt động quân sự trong chiến tranh Việt Nam.
2. Trải nghiệm gặp UFO của Pete Mazzola
Vào thời điểm cuộc chiến tranh Việt Nam mới bắt đầu, Pete Mazzola là một
người lính trẻ. Mặc dù không phải là người quan tâm đến UFO nhưng Mazzola
có nhiều trải nghiệm khiến anh ta phải tin UFO là có thật.
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Mặc dù không phải là người quan tâm đến UFO nhưng Mazzola có nhiều trải
nghiệm khiến anh ta
phải tin UFO là có thật.

Trong một lần hành quân ở Việt Nam, Mazzola kể rằng ông đã nhìn thấy
nhiều vật thể lạ bay trên bầu trời đêm, thậm chí ông đã có một trải nghiệm
đối mặt trực tiếp với một UFO.
Đó là, trong một lần giao tranh, trung đội của ông bị quân du kích Việt Nam
bao vây. Khi nhóm của ông cố gắng thoát khỏi vòng quây thì trời đã tối, họ
lang thang tìm ra một đường về thì nhìn thấy nhiều vật thể lạ phát sáng đang
bay qua các cánh đồng lúa.
Đảm nhận nhiệm vụ quan sát viên trong trung đội, nên Mazzola đã phải gọi
thông báo tọa độ của “vị trí địch” cho các tàu hải quân Mỹ.
Mazzola nghe tiếng pháo dội tới từ phía nam (từ vị trí tàu chiến Mỹ) và sau đó
vật thể bay bị dội pháo theo một hướng khác, từ phía bắc (có lẽ là quân đội
miền Bắc Việt Nam). Nhưng đạn pháo không đến được mục tiêu, tât cả đều
phát nổ khi đang bay, đồng đội của Mazzola có thể nhìn thấy khói đen trên
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không do đạn phát nổ. Họ cho rằng các vật thể lạ đó đã làm gì đó để đạn nổ
sớm.
Các vật thể lạ tiếp tục di chuyển như không có gì xảy ra và trong vòng chưa
đầy 5 phút nó vọt lên theo phương đẳng đứng và biến mất.
Những trải nghiệm đó ảnh hưởng nhiều đến Mazzola và sau chiến tranh ông
đã thành lập một tổ chức gọi là Văn phòng khoa học về điều tra
(ScientificBureau of Investigation – SBI). Theo thời báo New York, Mazzola
dành trọn cuộc đời mình để nghiên cứu những sự kiện gặp gỡ UFO và các sự
kiện huyền bí khác.
3. Sự cố Coyne
Mặc dù trường hợp này không xảy ra ở Việt Nam, nhưng sự cố Coyne vào năm
1973 là một trường hợp điển hình mà Không quân Mỹ nhìn thấy UFO xảy ra
trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Vụ việc này được đặt tên là Larry
Coyne vì chính Larry Coyne người chỉ huy các máy bay trực thăng đã gặp
UFO.

Trong giới UFO, sự cố Coyne được coi là một trong những câu chuyện UFO
đáng tin cậy nhất.

Bốn người đàn ông thuộc phi hành đoàn dự bị của quân đội đang tiến hành
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một chuyến bay huấn luyện thường xuyên trên độ cao 760 m (2.500 ft) ở
Mansfield, Ohio, thì phát hiện một ánh sáng màu đỏ gần với máy bay trực
thăng của họ. Họ đã chuẩn bị tinh thần cho vụ đụng độ có thể xảy ra, nhưng
các vật thể lạ chỉ dừng lại ngay trước mặt các máy bay trực thăng.
Phi hành đoàn cố trấn tỉnh và nhận thấy vật thể lạ có hình dạng như một điếu
xì gà. Bất ngờ, từ gầm vật thể lạ, một ánh sáng màu xanh lá cây được chiếu
thẳng khiến cabin máy bay trực thăng sáng choang. Sau một vài giây, vật thể
lạ đã bay đi.
Khi phi hành đoàn định bay trở về căn cứ, họ nhận thấy rằng trực thăng đã
bay lên cao vài ngàn feet sau vài giây UFO chiếu ánh sáng vào họ.
Tất cả các thành viên phi hành đoàn đều xác nhận câu chuyện là thật, và
người dưới mặt đất cũng nói rằng họ đã nhìn thấy một cái gì đó kỳ lạ bay gần
máy bay trực thăng. Trong giới UFO, sự cố Coyne được coi là một trong những
câu chuyện UFO đáng tin cậy nhất vì nhiều nhân chứng chia sẻ câu chuyện
của họ. Nó vẫn là một việc chứng kiến thú vị nhất về UFO trong thời kì chiến
tranh Việt Nam.
4. UFO tấn công căn cứ Mỹ ở Nha Trang năm 1966
Căn cứ của Mỹ ở Nha Trang trong chiến tranh Việt Nam có một vị trí chiến
lược quan trọng đối với Mỹ với 40.000 binh sĩ trong đó có 2000 lính Mỹ. Năm
1966, tại đây đã xảy ra cuộc viếng thăm của UFO, không giống như các cuộc
gặp gỡ khác chỉ có một hai người chứng kiến, sự xuất hiện của UFO tại đây có
một vài ngàn người chứng kiến tận mắt.
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UFO tấn công căn cứ Mỹ ở Nha Trang năm 1966. Căn cứ Mỹ ở Nha Trang
1966.

Trong một đêm nọ, những người lính Mỹ đang xem chiếu phim ngoài trời.
Trên ngọn đồi gần đó, có vài xe ủi đang làm việc và hai máy bay tấn công
đang sẵn sàng để chuẩn bị cho một nhiệm vụ.
Đột nhiên, những người lính thấy bầu trời phía bắc sáng bừng lên. Ban đầu,
họ nghĩ rằng đó là chỉ là pháo sáng. Nhưng đột nhiên, ánh sáng di chuyển
ngày càng gần về phía căn cứ.
Những người chứng kiến cho biết ánh sáng di chuyển ngày càng bất thường,
lúc tăng tốc và giảm tốc độ đột ngột. Nó đã bay ở độ cao khoảng 7.600m
(25.000 ft). Đột nhiên, ánh sáng dừng lại và hụp xuống, lơ lửng ở 90-150m
(300-500 ft) so với mặt đất.
Khi vật thể lạ đầy ánh sáng hạ thấp xuống, tất cả các thiết bị điện trong căn
cứ đều dừng hoạt động trong vòng 4 phút. Vật thể lạ dao động một chút và
sau đó bay thẳng lên trời theo phương thẳng đứng, biến mất vào bầu trời
đêm. Cuối cùng, mọi thứ trở lại bình thường, nhưng không ai có thể hiểu
những gì đã xảy ra.
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Trùng hợp với việc xuất hiện UFO ở Nha Trang, Việt Nam vào năm 1966 là hai
sự cố mất điện kéo dài hai giờ liên tiếp làm tê liệt các bang Nebraska và
Missouri vào tháng Bảy năm 1966, và hai triệu người ở Rome, Ý, bị mất điện
trong một giờ…
5. Tàu tuần tra của Mỹ gặp UFO ở Việt Nam

Năm 1968, hai tàu tuần tra trong giới tuyến quân sự giữa Bắc và Nam Việt
Nam phát hiện một vài
UFO ở gần họ.

Năm 1968, hai tàu tuần tra trong giới tuyến quân sự giữa Bắc và Nam Việt
Nam phát hiện một vài UFO ở gần họ. Hai UFO dừng lại và bay lượn phía trên
tàu tuần tra đầu tiên. Các thành viên của tàu tuần tra thứ hai nhìn thấy một
thứ ánh sáng kì lạ được phát ra từ UFO nhằm thẳng vào chiếc tàu tuần tra
đầu tiên và phá hủy nó trong một vụ nổ khủng khiếp.
Trong một sự kiện khác, năm 1967, một binh sĩ Mỹ khi ngồi trong một chiếc
xe tải ở Chu Lai thì phát hiện một vật thể lạ. Đang lơ lửng trên bầu trời, sẵn
máy ảnh Yashica Electro-35 trong tay, người lính chụp được bức ảnh của vật
thể lạ. Đó là tấm ảnh duy nhất về một UFO trong cuộc chiến tranh Việt Nam
đã được chụp trong năm 1967.
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