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 Потрагом за могућим ванземаљским летелицама, Америка се бавила још раније. Наиме,
тајна иницијатива при министарству одбране САД, названа Напредни програм
идентификације претњи у ваздушном простору (ААТИП), која се тиме бавила, угашена је
2012. године. Међутим, сада је Министарство одбране први пут званично потврдило да
се бавило испитивањем "неидентификованих ваздушних феномена“

  

  Пентагон је по први пут признао да је америчка војска испитивала, и да и даље
испитује пријаве неидентификованих летећих објеката (НЛО).   

- Министарство одбране јесте испитивало и истраживало неидентификоване ваздушне
феномене. То радимо и даље. Морамо да идентификујемо све летелице које оперишу у
нашем ваздушном простору, али и да идентификујемо било какве стране активности које
могу бити претња по нашу домовину. Министарство ће наставити да испитује, мада у
нормалним процедурама, све извештаје о неидентификованим летелицама са којима се
сусретнемо, а све како бисмо спречили било какво стратешко изненађење од стране
наших непријатеља - рекао је за Њујорк пост Кристофер Шервуд, портпарол Пентагона.

  

Ник Поуп, бивши британски официр задужен за испитивање НЛО, каже да је ово
бомбастично признање.

  

- Званичници су увек тврдили како само испитују следећу генерацију авиона, пројектила
и дронова. Ово признање јасно указује на то да су испитивали оно што јавност назива
НЛО. Наравно, због терета тог термина, искористили су конструкцију
„неидентификовани ваздушни феномени -рекао је он.
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Џон Гринвалд, власник једног од сајтова о заверама, каже да је ово велико изненађење
јер се Пентагон деценијама трудио да не потврди да се баве испитивањем НЛО и
виђењима ванземаљских летелица.

  

Када је реч о теоријама завере о ванземаљцима, највећа мистерија је чувена Област 51,
база америчке војске чије постојање никад није званично признато. Многи верују да су
ту, на некадашњем артиљеријском стрелишту, испитивани наводни остаци НЛО из
Розвела, као и да се у њој спроводи сарадња САД са ванземаљцима. Има чак и тврдњи,
какве је изнео научник Бојд Бушман, да у Области 51 ради 18 ванземаљаца. Међутим,
новинарка Ени Џејкобсен тврди да је то место где се испитују остаци руских летелица
попут "мигова“, али и развијају необични авиони.

  

(Дејли мејл)
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