
1 

Số 390  - Chuyện thời sự : 

Lốc xoáy lịch sử tàn phá nước Mỹ 

12/12/2021 
Hơn 30 trận lốc xoáy kinh hoàng càn quét qua 6 

bang miền Trung nước Mỹ đã cướp đi mạng sống 

của hơn 100 người, xé toạc hàng ngàn ngôi nhà  

 

CNN cho biết ít nhất 30 trận lốc xoáy xuất hiện đêm 

10/12 (sáng 11/12 giờ Hà Nội) rồi càn quét 6 bang ở 

nước Mỹ, gồm Arkansas, Illinois, Kentucky, 

Missouri, Tennessee và Mississippi, thổi bay hàng 

ngàn ngôi nhà, kho bãi và cây cối. 

Thống kê ban đầu cho thấy hơn 100 người đã thiệt 

mạng. Số thương vong được dự báo sẽ tăng lên trong 

bối cảnh các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm 

kiếm nạn nhân dưới những đống đổ  nát. 

 

 

 

 

 
Thị trấn Mayfield thuộc bang Kentucky là nơi hứng 

chịu thiệt hại nặng nề nhất.  Tổng thống Mỹ Joe 

Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang đối 

với Kentucky.  

 

 

 

"Đó là thảm kịch. Chúng tôi vẫn chưa biết bao nhiêu 

người đã chết, cũng như mức độ thiệt hại", Tổng 

thống Mỹ Joe Biden phát biểu trên truyền hình hôm 

11/12. "Đây có thể là một trong những đợt lốc xoáy 

kinh hoàng nhất lịch sử của chúng ta". 
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Tại Mayfield, mảnh vỡ từ các tòa nhà bị phá hủy và 

cây cối bị gãy phủ kín mặt đất. Nhiều toà nhà kiên cố 

bị thổi bay nóc, trong khi nhiều toà nhà nhỏ hơn bị 

xé toạc; đường dây điện bị đổ và phương tiện giao 

thông nằm rải rác trên các con phố. 

 

 

 

Steven Elder, một người dân tại Mayfield nói rằng 

các công trình gồm hội trường, nhà thờ, nhà hàng 

lịch sử và tòa thị chính "đã biến mất". "Mọi công 

trình lịch sử mà chúng tôi có đều nằm trên mặt đất. 

Các nhà thờ đã có từ hàng trăm năm", Elder nói. 

 

 

 

 
 

Ngoài nỗ lực cứu hộ, giới chức các bang bị ảnh 

hưởng bởi đợt lốc xoáy đang huy động nguồn lực để 

bố trí chỗ ở tạm thời và thức ăn cho những người 

mất nhà cửa. 

 

 
 

Do đặc thù địa lý, Mỹ là quốc gia ghi nhận nhiều 

trận lốc xoáy kinh hoàng hàng đầu thế giới. Với tốc 

độ gió lên đến hàng trăm km/h, lốc xoáy có thể cuốn 

phăng đồ đạc, nhà cửa và xe cộ trên đường đi của 

chúng và gây nguy hiểm cho con người. .. 

 

 

                                           Lão Phan sưu tầm 


