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150 Công Ty Trung Cộng Bán Ma Túy 

 và Hoá Chất Độc Hại Giết Người Tràn Lan Trên Thế Giới !!! 
 

Thuốc độc hại người của Cộng Sản Trung Quốc.  Chúng ta cần cảnh giác và phải ủng hộ tất cả những 

người có khả năng đánh ngã Trung cộng.                      

[image: 150 công ty TQ đang bán công khai hóa chất khiến con người phát điên, ăn thịt đồng loại] *Một 

phụ nữ lên cơn vật vã sau khi dùng flakka.* 

Các chất độc khiến con người rơi vào trạng thái điên cuồng và có thể mất mạng chỉ trong vài phút đang 

được nhiều công ty Trung Quốc sản xuất công khai. 

  - TQ đang tuồn ra thế giới hóa chất cực độc, dễ mua, giết người không để lại dấu vết 

  <http://soha.vn/tq-dang-tuon-ra-the-gioi-hoa-chat-cuc-doc-de-mua-giet-nguoi-khong-de-lai-dau-vet-

20161007151153864.htm> 

Khi hãng AP (Mỹ) khui ra vụ *carfentanil*, chất độc gấp 10.000 morphine, được bí mật tuồn từ *Trung 

Quốc* <http://soha.vn/trung-quoc.html> đi khắp thế giới với giá rẻ mạt, dư luận mới chú ý đến thực tế 

rằng không chỉ carfentanil, hàng loạt hóa chất cấm nguy hiểm khác cũng dễ dàng được mua số lượng 

lớn từ Trung Quốc như... mua rau. 

Báo New York Times hồi tháng 6 đưa tin, hơn 150 công ty Trung Quốc đang bán *alpha-PVP*, hay 

được gọi là *flakka*, một chất kích thích tổng hợp có tác dụng khủng khiếp hơn cả *ma túy đá* 

<http://soha.vn/ma-tuy-da.html>, với khả năng biến con người thành những "cái xác biết đi". 

Flakka là một trong những loại ma túy tổng hợp đáng sợ nhất ở Mỹ. Nó gây ảnh hưởng cực mạnh đến 

thần kinh. Chỉ cần 6 hạt của loại ma túy này (mỗi hạt kích thước cỡ bằng hạt muối tắm) cũng có thể gây 

ảo giác nguy hiểm cho người dùng, thậm chí khiến họ mất mạng sau 10 phút. 

Những người dùng loại chất này có thể lăn ra đất giãy giụa, cào cấu liên hồi; khỏa thân chạy khắp phố 

và gây ra những chuyện kinh dị nhất. Tháng 8 vừa qua, tại Florida (Mỹ), do "phê" flakka, một thanh niên 

đã đâm chết hai vợ chồng lớn tuổi và sau đó cắn xé điên cuồng khuôn mặt họ để... ăn. 

Điều đáng sợ là loại chất này được nhiều công ty Trung Quốc bán ra với số lượng lớn, mà người sử dụng 

ở Úc và nhiều nước khác thậm chí có thể đặt mua online, và thuốc được chuyển đến cho họ qua đường 

bưu điện. 

Tờ Miami Herald hôm 26/9 cho hay, tỉ lệ lớn chất cấm lưu hành "ngầm" ở Mỹ được tuồn vào nước này 

thông qua "Đường ống Trung Quốc".  

Các *nhà thầu Trung Quốc <http://soha.vn/nha-thau-trung-quoc.html>* bán tràn lan trên mạng Internet 

cho các đại lý ở Mỹ dưới dạng "hóa chất phục vụ nghiên cứu". 

Và hậu quả nghiệt ngã mà người Mỹ đang nhìn thấy là sự gia tăng số người nghiện, các vụ cấp cứu và 

tử vong liên quan đến những loại ma túy tổng hợp mới như flakka hay loại chất ít được biết đến, nhưng 

khả năng làm chết người còn khủng khiếp hơn: *fentanyl*. 

[image: 150 công ty TQ đang bán công khai hóa chất khiến con người phát điên, ăn thịt đồng loại] 
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*Website tiếng Anh của một công ty Trung Quốc tại Thượng Hải, giống như một trang "Amazon" chuyên 

bán các chất kích thích tổng hợp. (Ảnh: NYT)* 

Fentanyl, mạnh hơn heroin 50 lần, chính là một "người họ hàng" của carfentanil, thủ phạm từng khiến 

120 người thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin trong một nhà hát ở Nga hồi năm 2002. 

Tại Broward, hạt lớn ở bang Flordia, bệnh viện chính của họ từng ghi nhận tới 20 ca cấp cứu trong một 

ngày liên quan đến flakka, trong khi 18% tỉ lệ tử vong ở đây được xác định là do flakka. 

Còn fentanyl đã giết chết hoặc là nguyên nhân cái chết của ít nhất 53 người tại Miami-Dade và 30 trường 

hợp tại Broward trong vòng 1 năm, theo Miami Hearald. 

"Đó là một loại vũ khí", Andrew Weber - cựu trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ về chương trình quốc 

phòng hạt nhân, hóa học và sinh học từ 2009 đến 2014 - nói về fentanyl và carfentanil. "Các công ty 

không nên tùy tiện gửi chất này cho bất cứ ai". 

Theo Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ (DEA), đại bộ phận ma túy tổng hợp tiêu thụ ở Mỹ hiện nay 

đến từ Trung Quốc bất kể bằng con đường trực tiếp hay thông qua biên giới Mexico. DEA cho hay, 90% 

lượng ma túy đá bán ở Mỹ được sản xuất trong các "công xưởng" tại quốc gia châu Á này. 

Jim Hall, một nhà dịch tễ học ở Đại học Nova Southeastern, Mỹ, từng trải qua thời gian nghiện ma túy, 

nói với tờ Washington Post: "Bạn sẽ thấy những trang web [Trung Quốc] thiết kế tinh xảo với hình ảnh 

mọi người mặc áo blouse trắng. 

Họ nói rằng họ có sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Thậm chí họ còn bán flakka xanh và đỏ để nhận 

diện thương hiệu riêng". 

"Nếu hàng của bạn bị bắt, một số công ty [Trung Quốc] còn sẵn sàng 'bảo hành' cho bạn bằng một kiện 

hàng mới," Hall nói. 

** CẢNH BÁO: CẨN THẬN COI CHỪNG CÁC MA TÚY ĐỘC HẠI CỦA TRUNG QUỐC!!!!        

[image: 150 công ty TQ đang bán công khai hóa chất khiến con người phát 

điên, ăn thịt đồng loại - Ảnh 2.] 

<http://sohanews.sohacdn.com/2016/crystal-meth-1475922081459-1475922208266.png> 

*Flakka, loại ma túy tổng hợp nguy hiểm đang hoành hành trên Mỹ Quốc  nhờ nguồn 

cung thoải mái từ thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)* 

Các chất kích thích bị Mỹ cấm sử dụng như alpha-PVP được bán trên mạng từ 

Trung Quốc với giá 1.500 USD và "đội giá" lên 50.000 USD khi bán trên các 

đường phố Mỹ Quốc ...     

http://soha.vn/150-cong-ty-tq-dang-ban-cong-khai-hoa-chat-khien-con-nguoi-phat-dien-an-thit-dong-

loai-20161008153140263.htm 

              

          **  GHI CHÚ : --  CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI GIẾT NGƯỜI NẦY TRÀN LAN KHẮP NƠI, 

BAO GỒM CẢ Ở TẠI VIỆT NAM ĐỂ TIÊU DIỆT, HỦY DIỆT, PHÁ HỦY DÂN TỘC VIỆT NAM... 

** NHIỀU HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI ĐÓ CỦA HÁN CHỆT KHÔNG CÓ MÀU SẮC, KHÔNG CÓ 

HƯƠNG VỊ, KHÔNG CÓ MÙI VỊ , ĐƯỢC HOÀ TAN , PHA TRỘN TRONG CÁC LOẠI THỰC 

PHẨM, CÁ THỊT, BÁNH, KẸO, MỨT VÀ CÁC NƯỚC UỐNG ...  

 

XIN PHỔ BIẾN KHẮP MỌI NƠI TẠI VIỆT NAM 

__._,_.___ 
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