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Số 17  - Chuyện lạ : 

“Đặc sản” xe hơi chạy bằng củi của Bắc Triều Tiên  
                                                          * 

 

Nhìn từ trên xuống, chiếc xe chạy bằng 

củi trông giống như một khu bếp di 

động và không có mái che.  

 

 Nhiều người nước ngoài biết Triều Tiên 

qua các vụ phóng tên lửa và chương trình 

hạt nhân. Nhưng không nhiều người biết, 

ở đất nước này rất thịnh hành một loại xe 

tải chạy bằng củi.      

Không có nhiều nguồn cung cấp dầu mỏ 

nội địa, cũng không có mấy cơ hội để 

nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài, 

trong khi nhu cầu vận chuyển (nhất là 

phục vụ quân đội) lại lớn,  

   Triều Tiên phải vận dụng đến một loại chất đốt rất truyền thống. Xe tải chạy bằng củi phổ biến ở nông thôn 

Triều Tiên, đặc biệt là vùng duyên hải phía đông. Trên thùng xe được gắn một chiếc lò lớn (như kiểu nồi hơi) 

để biến củi thành hỗn hợp khí sinh học cung cấp cho động cơ xe. 

 

Hình ảnh những chiếc xe chở theo chiếc lò củi cồng kềnh, vừa chạy ì ạch vừa nhả khói mù mịt có thể xa lạ với 

những du khách nước ngoài may mắn được đến Triều Tiên, nhưng lại rất quen thuộc với người dân nước này. 

Một số hình ảnh về loại xe tải đặc biệt của Triều Tiên: 

 

 

Cận cảnh một chiếc xe tải chạy bằng 

củi của Triều Tiên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thùng chất đốt trên xe. 
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Bác sĩ chắc sẽ khuyến cáo những 

người phổi yếu, hô hấp kém không nên 

đi loại xe này, vì nó xả khói mù mịt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe chạy bằng củi phổ biến nhất ở nông 

thôn. Nhưng đôi khi người ta cũng bắt 

gặp nó chạy trên những con phố thênh 

thang ở Thủ đô Bình Nhưỡng và các 

thành phố lớn. 

Thế này mà lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong 

Un,  dám hung hăng…con bọ ngựa đe 

dọa đem… khoa học kỹ thuật siêu việt 

và…tí ti vũ khí nguyên tử đi tiêu 

diệt…thằng đế quốc Mỹ đây để “ dậy 

cho nó một bài học “ và trả thù cho vụ 

thua đau trên chiến trận Triều Tiên 

1950 – 1953. 
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