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Tìm thấy dấu tích nền văn minh cổ 

trên sao Hỏa? 
 
 

02:44 PM Những người săn tìm sự sống ngoài hành tinh vừa đăng tải bức ảnh mà 
họ cho rằng chụp được một kết cấu hình mái vòm trên sao Hỏa.  

Tấm ảnh này lại làm dấy lên cuộc tranh luận về sự tồn tại của người ngoài hành 
tinh. 

 

Cấu trúc bí ẩn hình mái vòm trên sao Hỏa - Ảnh chụp màn hình Daily Mail 

  

Ảnh do tàu thăm dò sao Hỏa Opportunity của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ 
(NASA) chụp. Những người đăng bức ảnh khẳng định kết cấu kỳ lạ đó là một công 
trình của nền văn minh cổ đại trên hành tinh đỏ, theo Daily Mail. 

Họ cũng cho rằng NASA đang tìm cách che giấu về sự tồn tại của nền văn minh cổ 
đại trên sao Hỏa. Ngoài ra, kết cấu mái vòm trong ảnh dường như phản chiếu ánh 
sáng và có thể được làm từ kim loại. 

Tuy nhiên, một số ý kiến lại giải thích hiện tượng này theo hướng khác. Những 
người này đặt giả thuyết rất có thể NASA đang thực hiện một chương trình bí mật 
và lập một đội tàu nhỏ ngoài không gian. 

http://thanhnien.vn/doi-song/khoa-hoc/opportunity-hoan-thanh-duong-dua-marathon-sau-11-nam-tren-sao-hoa-545216.html
http://thanhnien.vn/doi-song/khoa-hoc/cuoc-tan-sat-tren-sao-hoa-511839.html
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Hồi đầu năm 2015, một phát hiện tương tự cũng từng được công bố. Những người 
tin vào sự sống ngoài hành tinh cho biết họ đã phát hiện một phiên bản kim tự tháp 
trên sao Hỏa từ một bức ảnh do tàu tự hành Curiosity chụp. 

Kích thước “kim tự tháp” này chỉ nhỏ bằng một chiếc ô tô. Tuy nhiên, đó có thể chỉ là 
đỉnh của một công trình lớn hơn đang bị chôn vùi dưới mặt đất. 

Trong một hội thảo thường niên của Tổ chức Vật lý Mỹ diễn ra vào tháng 11.2014 tại 
Illinois (Mỹ), tiến sĩ vật lý John Brandenburg cho biết ông tin rằng nền văn minh sao 
Hỏa có thể đã bị xóa sổ sau một vụ tấn công hạt nhân. 

Ông đưa ra giả thuyết này vì một lớp mỏng chất phóng xạ gồm uranium, thorium và 
kali bức xạ được tìm thấy trên sao Hỏa. Chúng được cho là xuất phát từ một vị trí 
trên hành tinh. 

 

Ngọc Qúy 

Nguồn: http://thanhnien.vn/doi-song/tim-thay-dau-tich-nen-van-minh-co-tren-sao-hoa-
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