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Xin cầu nguyện cho nạn nhân của trận thiên tai này. 

 

Toàn cảnh động đất Nepal khiến hơn 3.800 người chết 

 (Nguồn Internet) 

Đến sáng ngày 27/4, chính quyền Nepal cho biết hơn 3.800 người đã thiệt mạng 
sau trận động đất mạnh nhất ở nước này trong 81 năm qua. 
 

 

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), cho biết, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter 
rung chuyển khu vực nằm giữa thành phố Pokhara và thủ đô Kathmandu của Nepal. 
Cơn địa chấn xảy ra lúc 6h11 ngày 25/4 (giờ GMT, tức 13h11 giờ Hà Nội). Tất cả 
người dân đều chạy ra đường khi mặt đất rung lắc. Nhiều tòa nhà, chùa chiền tại thủ đô 
Kathmandu đổ sập, mặt đường nhiều nơi bị nứt toác. Roger Bilham, chuyên gia về địa 
chất của Đại học Colorado (Mỹ), cho biết, trận động đất kéo dài từ một đến hai phút. 
Trong khi đó, Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ cũng chịu ảnh hưởng từ cơn địa chấn. 
Ảnh: Reuters 
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Bản đồ mô phỏng vùng xảy ra ra trận động đất 7,9 độ Richter ở Nepal. Ảnh: Daily Mail 

  

 

Toàn cảnh nhà cửa đổ sập sau trận động đất ở Nepal vào ngày 25/4. Do tâm chấn rất 
nông (khoảng 10 km) nên nó gây tàn phá trên diện rộng. Ngoài Nepal, vùng thủ đô New 
Delhi và các khu vực phía bắc Ấn Độ và một số địa phương ở Pakistan cũng xảy ra 
rung lắc mạnh. Ảnh: AP 
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Một nạn nhân được kéo thoát khỏi đống đổ nát sau khi các tòa nhà ở thủ đô Kathmandu 
đổ sập. Times of Indiacho hay, đây là trận động đất mạnh nhất trong hơn 80 năm qua tại 
Nepal. Trước đó, trận động đất hồi năm 1934 mạnh 8.0 độ Richter phá hủy các thành 
phố lớn của nước này và khiến 10.000 người thiệt mạng. Ảnh: EPA 

  

Đội cứu hộ tạm thời để thi thể những người thiệt mạng trong trận động đất ở Nepal bên 
vệ đường, do nhiều bệnh viện đều đã bị phá hủy hoặc quá tải khi số lượng người bị 
thương quá đông. Ảnh: AFP 
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Những người sống sót không kiềm được nước mắt khi nhận thi thể người 
thân. Ảnh: Reuters 

  

 

Người dân đưa một người đàn ông ra khỏi ngôi nhà đổ nát sau trận động đất. Tuy nhiên, 
mẹ của anh ta đã bị chôn vùi dưới những lớp gạch. Ảnh: AP 
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Tính đến 18h (giờ Hà Nội) ngày 26/4,, chính quyền Nepal cho biết số người thiệt mạng 
trong vụ động đất lên đến 2.152 người, gần 4.800 người bị thương. Ảnh: AP 

  

Nhiều gia đình và các em nhỏ bỗng trở thành người vô gia cư sau trận động đất. 
Ảnh: Reuters 
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Người dân đưa một phụ nữ bị thương ra khỏi căn nhà đổ nát của cô. Ảnh:AFP 

  

 

Nhiều người buộc phải ngủ ngoài trời vào ban đêm lạnh giá, do nhà của họ chỉ còn là 
đống gạch vụn sau trận động đất. Ảnh: EPA 
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Hiện trường khu trại dừng chân ở núi Everest sau trận lở tuyết. Trận động đất gây ra 
tuyết lở dữ dội ở núi Everest, nơi rất nhiều du khách đang trên đường chinh phục đỉnh 
núi. Tháng 4 là thời điểm khách du lịch đổ về Nepal để leo núi Everest nhiều nhất trong 
năm. Ảnh: AP 

  

 

Trực thăng đến trạm dừng chân ở núi Everest để vận chuyển người bị thương xuống núi 
vào ngày 26/4. Chính phủ một số nước, như Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc... nhanh chóng 
tuyên bố hỗ trợ chuyên gia và nhu yếu phẩm cần thiết cho các nạn nhân trong vùng 
động đất ở Nepal. Ảnh: AP 
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Đội cứu hộ đang chăm sóc cho một người leo núi bị thương. Trong ngày 26/4, chuyến 
trực thăng đầu tiên đã đến trạm dừng chân ở núi Everest để đưa các nạn nhân xuống 
núi. Ảnh: AFP 

  

 

Toàn cảnh hoang tàn của trại dừng chân dành cho người leo núi Everest sau trận tuyết 
lở. Ảnh: AP 
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