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  آثار تمدنهاي قديمي در سياره مريخ

  آخرقسمت 

 زندگي بر روي سياره مريخ ؟          

   Don X Hughesتوسط  2008ژانويه سال  24ارسال شده در :  NASAتصوير پر رمز و راز از 

  

  : انگلستان منتشر شده است غير از قسمت هاي زير به لينك اصلي مقاله ارجاع داده شده است  BBCاخباري كه اخيرا در 

گرفته شده است و دوباره بحث هاي زيادي را درباره NASAتصوير يك شكل مرموز از سياره مريخ كه توسط فضا پيماهاي "

  : زندگي بر روي سياره مريخ بوجود اورده است 

ر روي اينترنت ارسال شده كه به نظر ميرسد تا حدي نشان ميدهد كه شبيه به شكل انسان در نسخه بزرگ شده اين عكس ب

ها ميگويند كه به خاطر نور اين تصوير را از  Bloggerاگر چه بعضي از . بين يك قسمت از سنگ ها در عكس ميباشد 

  . است دست داده اند اما ديگران ميگويند كه اين مساله نشان دهده يك عالمت بيگانه 

البته اگر ( در مورد ماهيت عجيب و غريب و مبهم و خشن عكس ها . را از اين جا بخوانيد  BBCشما ميتوانيد كل گزارش 

  .و يا هر ايده و خبر جديدي در اين رابطه ) صحت داشته باشد 
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با زاويه راست و باريك گرفته شده  اولين تصوير در باال از يك قسمت خيلي رسمي و طوالني 

اين تصوير به اندازه يك صفحه كامل است چون نوار بصورت رسمي و از يك زاويه مستقيم وباريك نشان .  GIFنوار . است 

اگر چه در نگاه اول به نظر نميرسد كه . ميباشد  يا  و گفته ميشود كه حالت هاي تصوير . داده شده است 

جزئيات اندازه دقيق بسيار مبهم و گيج كننده و كامال نا مشخص . ما اين نوار داراي دقت بااليي است تناسب داشته باشد ا

اما اين مساله جز بخش . اين مساله تا حد زيادي تحت تاثير رشد گياهان زميني ميباشد كه قابل تشخيص نميباشد .ميباشد 

ر هنوز بر روي سطح زيبا به نظر ميرسد اين است كه اشيا داراي دليل اينكه تصوي. هاي توضيح داده شده در اينجا نميباشند 

زمانيكه ديگر شواهد مربوط به بقيه نوارها را مشاهده ميكنيد اين  . نور روشن خيلي بزرگي هستند و حدود انها دقيق است 

من اين صحنه را به . دارد در واقع صحنه باال اصال كار زيادي با موضوع عجيب اين گزارش ن.ويژگي را به ياد داشته باشيد 

و بهتر بود كه .اين دليل در اين جا اورده ام كه اين نوع شواهد در اين نوار وجود دارند و شما بايد از ان اطالع داشته باشيد 

قرار دارند كه بزرگ ترين دره تنگ وتاريك  اين شواهد در منطقه . در اين جا اورده ميشدند 

اشيايي كه شما در قسمت باال ميبينيد بصورت اعداد ، تنوع شكلي و اندازه هاي . ميدهد  ميباشد كه عمق تصوير را تغيير

( بي شك تفسير رسمي از اشياء رنگي روشن . نشان داده شده اند  نختلف در مكان عمومي 

ا بطور طبيعي به انه. انها تپه هاي شني نيستند اماخيلي پر رمز و راز هستند . بصورت تپه هاي شني ميباشد ) مثل هميشه 

به اين دليل . شني در نظر گرفته نميشوند  ستعداد بسيار زيادي پديدار ميشوند و به عنوان اشيا جدا شده از بخشي از ماتري

است كه در اين نوار تقسيم بندي  انجام ميشود كه عمدتا بر پس زمينه تاثير ميگذارد و ان را بصورت مبهمي در مي اورد كه 

اين . يش گياهي در انجا ميباشد و شبيه به شن هايي به نظر ميرسند كه تپه هاش شني درست ميكند بدون هر گونه رو

اشياء هميشه به شكل ائرو ديناميك و در راستاي جهتي ميباشند كه در عين كوچكي ممكن است خيلي بزرگ تر از چيزي 

به . دازيد به خصوص تصويرهاي اول ، دوم وششم بنده نگاه دقيق تري بيان 2006در گزارش سال . كه هستند به نظر برسند 

نظر ميرسد كه اين تصاوير در برابر نيروهاي قوي خارجي منسجم و مقاوم هستند همنچنين به اين دليل است كه بعضي از 

همچنين اين اجسام در يك خط ممتد قرار دارند و مسير انها با ديگر . در برابر باد مقاوم هستند  CHasmaزمينها در 

همچنين به نظر ميرسد كه انها ميتوانند به يكديگر متصل شوند و يا اينكه انسجام خود را از دست . جحسام يكي است ا

 .اما هر دو مورد خيلي نادر است ) . مرگ ( بدهند 
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ميباشد كه داراي زاويه مستقيم  دومين تصوير در باال از يك قسمت پايين تر از همان منطقه  

مجددا اين صفحه هم داراي اندازه كامل ميباشد چون نوار بصورت رسمي از يك لبه نوار به لبه .  GIFار  نو. و باريك است 

همانگونه كه مشاهده ميكنيد اجسامي كه به شكل شن به نظر ميرسند بزرگ تر هستند و . ديگر نمايش داده شده است 

لطفا توجه داشته باشيد كه . شكل خط ممتد پيدا ميكند بزرگ تر هم ميشوند ويك شكل ائرو ديناميك يا امتدا د يافته در 

معموال واكنش طبيعي من اينگونه است كه اين . اشيا تيره كوچك تر مشخصا بر روي توده هاي اصلي بزرگ تر قرار دارند 

شدن ما ميشود فرض را در نظر ميگيرم كه ما ابتدا به نوعي افزايش رنگ تيره نگاه ميكنيم اما جابجايي پيوسته باعث متوقف 

من حداقل بايد اين سئوال را شروع كنم كه ايا ما به چيزي نگاه ميكنيم كه از توده اصلي در حال انبساط پيدا كردن و يا . 

. در حال جلو امدن ميباشد ؟به تصويرهاي زير از نمونه شواهد جالب نظامي نگاهي بياندازيد 
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كمي شبيه به موجود دو پا به نظر ميرسد كه دستانش را بهنشان التماس به مشخصا نمونه هاي تيره در باالي تصوير چهارم 

من هيچ نظري ندارم كه در اين جا چه اتفاقي در شرف وقوع ميباشد اما حدس ميزنم كه يك . سمت خورشيد برده است 

داراي اندزه طبيعي در اين همچنين به ياد داشته باشيد كه اشياي . شكل عمودي تيره شبيه به اناتومي موجود دو پا ميباشد 

تصوير يك حالت ضربه تصويري را بوجود مي اورند و شواهد تصويري مبهم و تيره باال در واقع انقدر بزرگ هستند كه 

مساله اي كه بيشتر من را كنجكاو كرده است اين است كه چرا اين جسم تيره رو به باال در اين نقطه . نميتوان انها را ديد 

ر بار شكل گيري ماده قرار گرفته است و اينكه ايا اين ماده بر روي يك توده رشد پيدا ميكند ؟ ويا يك مشابه بر روي ه

تصوير تجسمي ميباشد كه از توده اصلي بيرون ميايد ؟ اجزه دهيد به سراغ موضوع بعدي يرويم كه كمي متفاوت از اين 

  .گزارشميباشد 
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اين  GIFنوار . گرفته شده است  ريك يا مستقيم تصوير باال از زاويه هاي مختلف بصورت با 5

مجددا هر چيزي كه داراي اندازه نرمال ميباشد در اين . عرضي ميباشد  يا  تصوير داراي اندازه هاي 

 نتوجه كنيد كه در اين جا چگونه رنگ هاي روش.تصوير ديده نميشود و تنها اشياي بزرگ را ميتوان به وضوح مشاهده كرد 

. تصوير چهارم بصورت مستقيم اورده شده است . يخ همه چيز را به خود جذب ميكنند / بازتاب هاي باالي برف  وتيره با 

در واقع اين تصوير و كل مكان خيلي . با رنگ خورشيد و بصورت روشن و انعكاس دهنده يخ و برف زمين ميباشد  GIFنوار 

فقط .ميباشد  وان ان نزديك به شواهد ارائه شده در گزارش من ميباشند كه عن

در واقع تنها كمي از شواهد باال را ميتوان در نوار رسمي . شواهد موجود در اين جا با فواصل بيشتري مشاهده شده اند 

با عنوان  130به عالوه اين شواهد مربوط به همان مكان در گزارش .مشاهده كرد اما در تصوير نمايش داده نشده است 

اال به سمت بسيار روشن تر جسم قطبي به سمت پايين نوار از ب با حركت  

در باند نوار مانع شيب رو به باالي زمين در نور انعكاسي روشن غرق ميشود و جايي است  127در گزارش . حركت ميكند 

اله اگاهي همچنين شما بايد ازاين مس. كه اين نمونه هاي تيره تر دور از بازتاب پذيري خيلي شديد راس قطب ها قرار دارند 

من . داشته باشيد كه زمين درست در نوار و يا سمت راست باالي تصوير از دره فاصله ميگيرد و به سمت پايين ميرود 

نميتوانم همه انها را در اينجا به شما نشان بدهم چون نرم افزار گرافيكي اشيا بزرگ بسيار زيادي را در اين جا نشان داده 

تا حد زيادي فشرده شود و اين بزرگ ترين فايل نمونه اي است كه من تا به حال ثبت كرده است كه باعث شده تصوير باال 

بي شك ميتوانيد . بنابراين در اين جا هيچ فضاي ديد كافي براي ديدن نمونه ها بدون جداسازي گزارش نشده است . ام 

قطعا كمي شبيه به شن . اي شني هستند شرط ببنديد كه تفسير رسمي شواهد تصويري عجيب باال در واقع شبيه به تپه ه

هستند اگر چه بعضي از انها شكل هاي عجيبي دارند كه ممكن است براي بعضي باور نكردني باشند و در اين جا من بايد 

همچنين به . اضافه كنم كه اين شواهد شبيه به هيچ تپه شني از هزاران تصويري كه من از سياره مريخ ديده ام نيستند 

ته باشيد كه فايل هاي تصويري داراي اندازه هاي بزرگ قويا نشان ميدهند كه اشيا بسيار زيادي وجود دارند كه خاطر داش

  .مانند تپه هاي شني شناخته شده عمل نميكنند 
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شش تصوير  

نشان دهده قسمتي از شواهد تصوير پنجم در همان ميزان دقت تصوير   باال از نوارهاي مشابه 

درجه بر خالف عقربه ساعت چرخيده اند همانگونه كه شما در اين تصوير مشاهده ميكنيد اين تصوير را  90هستند اما 

اين جهت درست همانند اگر . ميتوان كم كم در ك كرد چون نرم افزار بسياري از تصاوير باال را به سمت پايين اورده است 

به ياد . جهت نرم افزار باشد انگاه اشياي رو به باالي زيادي وجود خواهند داشت كه ميبينيد ديگر شبيه به شن نيستند 

. داشته باشيد كه اگر چه اين شواهد مربوط به محيط اطراف قطب شمال هستند اما مربوط به سنگ ها هستند نه برف و يخ 

باشيد كه در نهايت سطح زمين ممكن است خيلي سريع از طريق صخره ها به صفحه نمايش نزديك همچنين به ياد داشته 

شود اگر شما اين مساله را به دقت بررسي كنيد خواهيد ديد كه سطح انها غالبا با انبوهي از بافت خزه ها پوشانده شده است 

ت بهباالي تصوير ششم نگاه كنيم شواهد خيلي من فكر ميكنم كه اگر ما درس. كه بيشتر به صورت حيات زنده هستند 

مانميتوانيم بر اساس اين تصاوير . عجيب و ناشناخته اي را ميبينيم كه در محيط سرد قطب شمال پذيرفته شده هستند 

ر به عالوه زمانيكه شما به كل نوار نگاه ميكنيد مثل خورشيدي به نظ. قضاوت كنيم اما نميتوان انها را نيز ناديده گرفت 

  . ميرسد كه بازتاب ان بر روي شيب كره منعكس ميشود و روشني انرژي خورشيدي را درك ميكنيد 
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همانگونه كه 

و شكل رو  را ميتوان از فيلم  شما در تصوير باال ميبنيد 

جمع در اين جا شباهتي بين شكل هاي ساختگي فيلم ديده ميشود كه بصورت خيلي فشرده . به باالي اجسام مشاهده كرد 

  . شده اند 
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و تپه هاي موريانه اي افريقاي  همانكونه كه شما درشكل باال مشاهده ميكنيد مركز خدمات خبري 

اين مساله نشان ميدهد كه موريانه ها از . نيز نشان دهنده شواهد بسيار زيادي از سياره مريخ هستند  شرقي 

هم اكنون من هيج . خاك طبيعي استفاده ميكنند تا شكل هايي را ايجاد كنند كه شما حتي فكرش را هم نميكرديد 

اما فكر ميكنم كه موجوداتي هستند . مريخ را ندارم تصوير نمونه سياره  6اطالعات جامعي در مورد چگونگي نگاه كردن به 

تصوير نگاه كنيد ميبينيد كه  6اگر شما خيلي دقيق به اين . كه عليرغم سرماي شديد قطبي در ان جا زندگي ميكنند 

نگونه شواهد اي. بسياري از اين تصاوير با چيزهايي پوشانده شده اند كه نسبتا كوتاه اما با تجسم و بر جستگي به نظر ميرسند 

  . ممكن است بخشي از چيزي مثل حيات فرصت طلبانه گياهاني باشند كه برر وي اجسام رشد پيدا ميكنند 

بنابراين تمامي 

مكان ها را در اين جا مورد بررسي قرار داده ايم و بعضي شواهد عجيب غريب را در مورد سياره مريخ پيدا كرده ايم بدون 

بسيار خب اين زنجيره .ا داشته باشيم و فقط نظرياتي را در مورد چگونگي انها ارائه داده ايم اينكه نظر قطعي در مورد انه

عكس هاي بسيار زيادي . ميباشد  از  و  اساسا برگرفته از كتاب 
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 مساله در مورد مبهم بودن و مرموز بودن ان. در مورد سياره مريخ وجود دارد كه كه حاوي اشكال عجيب و غريبي هستند  

اين عكس ها نشان دهنده تخيالت مردم و تفكر انها در مورد سياره سرخ يعني مريخ . كم تر با اين بحث در ارتباط ميباشد 

من سه عكس عجيب مختلف را از مارتين در اين قسمت ارائه ميدهم و پذيراي هر گونه نقد وبررسي اين عكس ها . ميباشد 

ا ميگذارم سايتي را كه من قويا پيشنهاد ميكنم براي مشاهده موارد عجيب ميباشم و عكس هاي خود مارتين را هم اين ج

: سايت ) .موجودات عجيب سياره ماه ( ميشود  NASAالخلقه ماه مشاهده كنيد مربوط به تمامي عكس هاي 

به هر حال من هم اكنون به تجزيه و تحليل سه موجود بر روي سياره مريخ . 

  .برگرفته از  :ميپرداز م 

  :اين جا نيز عكسي از سياره مريخ گرفته شده است كه چندين بار بزرگ نمايي شده است  در

  

  :در اينجا عكسي از نزديك از دهانه گرفته شده است . به دهانه كوه هاي ماه در مركز عكس توجه كنيد  
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ير اصلي بر روي ابتدا به تصو.ارائه شده است در قسمت زير ان يك عكس عجيب جالب از مريخ از طريق  

تقسيم بندي كانال نگاتيو عكس ( هم گرفته شده است  همين عكس توسط . نگاه كنيد  

  .خودتان قضاوت كنيد . دست برده شده است  كه ممكن است نشان دهد كه در عكس ) 
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. اما ان را با عكس هاي ديگر تطبيق دهيد 

. در ان دست برده است   NASAتصوير نگاتيو نشان ميدهد كه 

قرار دادن ان در يك زاويه ديگر نشان دهنده بحران جدي 

رمزهاي علوم فضايي ، گالري وقايع عجيب ، مسائل بحث برانگيز ، اغفال ،  
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اما ان را با عكس هاي ديگر تطبيق دهيد . اين تصوير اصلي است كه شكل گيري سنگ را براي بيننده نشان ميدهد 

تصوير نگاتيو نشان ميدهد كه . درست شبيه ساختمان ، وسيله نقليه و اتوموبيل ميباشد 

قرار دادن ان در يك زاويه ديگر نشان دهنده بحران جدي . اشد جالب ميب 2009مارس 19نسخه به روز شده اين عكس در 

رمزهاي علوم فضايي ، گالري وقايع عجيب ، مسائل بحث برانگيز ، اغفال ،  : شاخص ها . جابه جايي در سياره مريخ ميباشد 

  .مريخ ، رمز و راز ، عكاس ها ، عالقه ويژه 

  در  

  .شما نظر بدهيد . م كه اين مساله حل شده است 
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اين تصوير اصلي است كه شكل گيري سنگ را براي بيننده نشان ميدهد  

درست شبيه ساختمان ، وسيله نقليه و اتوموبيل ميباشد 

نسخه به روز شده اين عكس در 

جابه جايي در سياره مريخ ميباشد 

مريخ ، رمز و راز ، عكاس ها ، عالقه ويژه 

مطلب افزوده بوسيله 

م كه اين مساله حل شده است متاسفم من فكر ميكرد
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  . در باال عكسي از سياره مريخ نشان داده شده است كه نشان دهنده مبناي ساختاري ان است 

  :لطفا به جهت هاي مشخص شيب در تصوير باال دقت كنيد 

در . ير را با اين تصوير تركيب كنيم پس اجازه دهيد ان تصو. بعضي وقت ها ما نميتوانيم جهت ها را به وضوح مشاهده كنيم 

  هدف اين مساله چه چيزي بوده است ؟ .اين جا بعد مشابه ديگري ارائه ميشود 

  

چيست  كه شبيه به اشكال مقدس )  11قرن (  در  و هدف اين برجستگي هاي 

  .  .هستند  ، از اعداد اول مقدس  هندسي ميباشد و چهار عدد متوالي زير ، 
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اشاره به اين نكته نيز داراي اهميت است كه اين سه رنگ در صليب شكسته قدرتمند المان نازي مورد استفاده قرار گرفته 

مرحله چهارم يا مرجع رنگ در فرايند كيمياگري 

  استفاده از نمونه اوليه ميباشد رنگ طاليي يا زرد دارد و اگر چه مردم باستان به ان با عنوان رنگ اشاره ميكردند

WWW.UFOLOVE.WORDPRESS.COM

  

  .ن اعداد با يك مربع ، بلوك ، يا مكعب شروع ميشوند 

  

اشاره به اين نكته نيز داراي اهميت است كه اين سه رنگ در صليب شكسته قدرتمند المان نازي مورد استفاده قرار گرفته 

  آبي شطرنجي ، سفيد حلقوي ، قرمز پس زمينه 

مرحله چهارم يا مرجع رنگ در فرايند كيمياگري . در كيمياگري هستند  رنگ اوليه استفاده شده

استفاده از نمونه اوليه ميباشد رنگ طاليي يا زرد دارد و اگر چه مردم باستان به ان با عنوان رنگ اشاره ميكردند
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ن اعداد با يك مربع ، بلوك ، يا مكعب شروع ميشوند اي 

اشاره به اين نكته نيز داراي اهميت است كه اين سه رنگ در صليب شكسته قدرتمند المان نازي مورد استفاده قرار گرفته  

  . است 

آبي شطرنجي ، سفيد حلقوي ، قرمز پس زمينه 

رنگ اوليه استفاده شده 3اين رنگ هاي بينابين از 

استفاده از نمونه اوليه ميباشد رنگ طاليي يا زرد دارد و اگر چه مردم باستان به ان با عنوان رنگ اشاره ميكردند
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در باال در جريان الكتريكي مدرن از ان استفاده ميكردند  نژاد مقدس در  4و حتي در  

  .اما انها به طيف نوري و ارتعاش نوري تقليل پيدا كرده اند 

  

  از هيچ چيز ميتوان چيزي به دست اورد 

  

  صليب عروس مقدس 
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  .، يافت شد  ، و با صليب شكسته در مركز ان كشور ،  اين سنگ از كشور ايرلند ميباشد ، 
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شان دهنده نقطه اعتدالين شب و و صور فلكي ميتوانيم نشان دهيم كه اين صليب ن ما با استفاده از صليب يوناني  

  .ز است يعني هر دو طلسم هايي هستند كه براي گردش شب و روز استفاده ميشوند رو
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رويدادهاي . ميده شد كشف شد و كليد جنبش هاي هستي نا و اين سمبل قسمت سمت چپ در دره مكزيك  

در واقع اين مساله زماني براي من .هم زماني ؟ رابطه ميان سياره مريخ و روم چيست ؟شما اگر نظري داريد به من بگوييد 

  .اتفاق افتاد كه ميتوانستم حداقل چند بار از زمين با مريخ ارتباط برقرار كنم 

جدول يا لوح زمرد . كنيم ؟منتظر يك كليد راهنماي ديگر باشيد نظرتان چيست كه به هند برويم و تجربه ذهني را امتحان 

اين كليد ها . : اين سه كليدي است كه من به شما داده ام . سبز 

  . باعث برقراري ارتباط بسيار زيادي خواهند شد كه از مصر اغاز ميشود 

   صليب شكسته ، نظريه باستاني :  528كليد 

تاثير بيشتري خواهد داشت و هر چه گستردگي بيشتري داشته باشد انگاه كاربردش يك نظريه هر چقدر ساده تر باشد 

  . بيشتر خواهد بود 

  

  

  :منبع

www.ufolove.wordpress.com 

  .براي ترجمه و ارسال اين مطلب)نيتياناندا(از مهدي عزيز فراوان با تشكر 


