
Canada: Thị Trường Cần Sa Hợp Pháp Lớn Nhất Thế Giới 
 
 
Tôi là công dân Canada.  Khi biết TT. Trump nói “KHÔNG” với ma  túy … tôi đã khóc ! 
Canada => quê hương thứ hai của tôi. Nó  đang trên đường đi đến thời mạt vận rồi …. khi 1 quốc gia mà lại 
“hợp pháp hóa việc mua và bán” — cũng như “chế tạo Cần Sa trên toàn quốc” ....  
Hợp pháp hoá sử dụng cần sa là => nhằm thực hiện lời hứa của Thủ Tướng Justin Trudeau — khi ông 
ra  tranh cử năm 2015. 
Bản thân Justin Trudeau thừa nhận => từng sử dụng cần sa - lúc chưa làm Thủ Tướng.  

 👉 Tin vui cho mafia ! 

 👉 Tin buồn cho nhân loại ! 

 
Một dây chuyền sản xuất cần sa hợp pháp. 
Hơn 10 năm trước - khi chưa có luật hợp thức hóa Cần Sa — thì ở Vancouver, Canada - vào ngày 20 tháng 4 

hàng năm 👉 đều có tổ chức lễ hội CẦN SA. 

Vancouver = thành phố có người Tầu Cộng đông nhất và cũng là nơi bọn Cộng Sản Tầu rửa tiền lớn nhất thế 

giới. Nơi đem thuốc phiện nhập vào Canada và cũng là nơi # gần 20 năm nay 👉 công ty tình báo của bọn Tầu 

Cộng đặt làm căn cứ địa và hoạt động mạnh mẽ là  => HUAWEI.  
 
Ngày nay thì mọi người công khai hút và chích. Cảnh Sát cố tình làm ngơ. 
Nhưng bắt đầu từ năm 2018 — sau khi chính phủ Canada hợp thức hóa Cần Sa thì … toàn quốc đều tiếp tay 
tổ chức lễ hội Cần Sa. Ngày 20 tháng 4 hàng năm. Rất đông đảo người tham dự. Người hút,  người chích đều 
được thoải mái, tự do ....  Nên lá cờ đại diện vẫn là => lá cờ Canada. 

Nhưng thay vì là “LÁ PHONG ĐỎ”  thì  là  👉 “Lá của Cây Cần Sa”  

Nhìn mà xót xa ! 
 
Thậm chí - chinh phủ còn ra sắc lệnh =>.  Tất cả Dược Sĩ — nếu muốn tiếp tục hành nghề - phải đi học 1 khóa 
về Cần Sa.  
Hiện nay công ty bia MOOSEHEAD lớn nhất ở Canada đã chính thức làm nước uống có pha Cần Sa rồi. 
Ngoài ra, công ty bia Molson cũng đã ký chính thức => chế tạo trong nước uống có Cần Sa ! 
Và công ty bia Constellation Brands đã bỏ ra 4 tỷ dollars => đầu tư vào cty Cần Sa Canopy và Aurora. 
 
Nghe đâu, công ty nước ngọt cũng đang tiến hành hợp tác — để sản xuất loại nước ngọt có pha Cần Sa. 
Các loại đồ ăn và đồ uống có Cần Sa được hợp pháp hóa vào năm 2019. 
 
Trên Thế giới Canada là nước thứ 2 sau Uruguay hợp thức hóa Cần Sa. 
Khi mà ngày lịch sử Cần Sa này bắt đầu …. bà con ai ai chạy xe ra đường đều hồi hộp và lo sợ. Sơ ý là bị dân 
hút Cần Sa đụng banh xác luôn.  
 
Chỉ mới có 2 ngày - cả nước Canada được vô tư thoải mái phun khói Cần Sa nghi ngút ngập cả bầu trời 
=>  thì ngay tại thành phố Markham cách Tororo 60 phút lái xe => 1 chiếc SUV tông vào xe tải. Tài xế là 1 
thanh niên 23 tuổi vừa phi cần xa xong. Rồi mấy ngày sau nữa thì lại có 1 tai nạn đụng “liên hoàn” - vì tài xế 

vừa phi cần sa. Dù Chính phủ ra lệnh là 👉 sau khi dùng cần sa => phải chờ 5 tiếng mới được lái xe. 

 
Nói chi xa xôi - hôm tháng rồi, có 2 vị cảnh sát - sau khi phê cần sa, lái xe gây ra tai nạn. May là không có ai bị 
thương / hay chết. Cuối cùng, 2 viên Cảnh Sát này bị phạt => không được làm Cảnh Sát nữa + phải xuống 
làm ở văn phòng. 
 
Chưa kể …. vì say cần sa mà đã xảy ra 3 vụ bắn súng giết người vì loạn trí. Trong cần sa có chất “tetrahydro 
cannabinol”.  Chất này đi vào phổi - theo máu lên đến não và có tác dụng liền - chỉ 10 giây sau.  
 
Người hút / hay chích cần sa sẽ đi vào ảo giác, bay bổng. Không control được lý trí và hoạt động tay chân như 
loạn trí. 
 
Người ủng hộ quy định mới này - ăn mừng tại Toronto, Canada. 



.... Ở Canada hiện nay đang ca ngợi cần sa là God's Vagina. 
Cổ phiếu các công ty trồng cần sa tăng vùn vụt như hỏa tiễn vậy. 
 
Hiện nay vì Cần Sa được bán trên online - nên số cung không đủ cho số cầu.    
Những công ty trồng và chế biến Cần Sa đang hiring với giá lương => trả cho người hút - để thử cần sa 
và thẩm định => giá lương là  $50 / giờ.  
 
Bây giờ thì tất cả những tiệm bán thuốc Tây đều hợp pháp hóa => BÁN CẦN SA.   
 
Theo quy định mới công dân Canada từ 18 - 21 tuổi trở lên (tùy theo tỉnh bang) - có quyền mua tối đa 30 
gram cần sa và có thể trồng 4 cây ở trong nhà. 
Nhiều cơ sở bán lẻ và buôn bán trên mạng cũng đang được thành lập trên khắp nước. 
Nhằm đáp ứng nhu cầu - hàng trăm người trồng cần sa đã được cấp giấy phép. 
 
Chỉ 3 tháng cuối năm 2018 — số tiêu thụ đã lên đến hơn 1 tỷ dollars.   
Điều đau buồn nhất là => Cảnh Sát toàn quốc Canada đều được quyền sử dụng Cần Sa hợp pháp. 
Riêng chỉ có 1 tỉnh bang là CALGARY => cấm Cảnh Sát — không cho dùng Cần Sa mà thôi. 
 
Tương lai Canada …. rồi sẽ ra sao? Khi vừa lệ thuộc Tầu Cộng + vừa lệ thuộc Cần Sa ?……. 
 
Riêng giới trẻ tự do dùng thử.... Thử rồi .... đi đến sa đọa ==> xã hội sẽ bước LÙI  Cho dù kinh tế Canada sẽ 
nhờ cần sa mà đã đi lên. 
 


