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Issue of Animal Rights and Traditional Medicines 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Bạn có phải là người kiểu yêu quý động vật không, hay là kiểu coi trọng 
những vấn đề như kiểu quyền động vật chẳng hạn? 
 
Người được phỏng vấn: Có chứ! 
 
Người phỏng vấn: Tại sao bạn lại quan tâm những vấn đề đấy? 
 
Người được phỏng vấn: Nó là một vấn đề đáng quan tâm. Bởi vì là tất nhiên là động vật hay bất 
kì một cái… bất kì một cái linh hồn, hay là bất kì một sinh vật đang sống nào đều có quyền được 
tôn trọng, mình nghĩ thế.  
 
Người phỏng vấn: Thế bạn có phải là người ăn chay không?  
 
Người được phỏng vấn: Mình không phải người ăn chay, nhưng mà mình không muốn ăn 
những động vật nào lại bị giết một cách quá tàn nhẫn. 
 
Người phỏng vấn: Ở Việt Nam thì mình thấy rất phổ biến là… rất nhiều những sản phẩm làm từ 
những động vật quý hiếm, ví dụ như là cao hổ cốt hay là mật gấu, tay gấu, hay những cái đại loại 
như thế thì, bạn có bao giờ có ý định sử dụng, muốn sử dụng những cái đấy không? Và bạn nghĩ 
gì về việc sử dụng những cái, tức là những cái con động vật quý hiếm đấy để mang ra để làm thịt 
hoặc là làm thuốc như vậy? 
 
Người được phỏng vấn: Mình rất tiếc là ở Việt Nam cái hiệp hội bảo vệ động vật PETA là nó 
chưa phát triển lắm, bởi vì thế cho nên là cái nạn mà sử dụng động vật qu ý hiếm, trong sách đỏ 
để làm những cái phục vụ cho con người thì nó là vấn đề rất nghiêm trọng. Mình thì không ủng 
hộ vấn đề đấy rồi. Mình không dùng bất cứ sản phẩm nào liên quan đến động vật quý hiếm cả. 
Việc như là thuộc lông này, rồi giết động vật sống để lấy lông để làm áo hay làm khăn đấy là 
mình cũng thấy Việt Nam cũng đang… rất lên… đáng lên án. 
 
Người phỏng vấn: Nhưng đấy có phải là hiện tượng phổ biến ở Việt Nam không?  
 
Người được phỏng vấn: Rất phổ biến.  
 
Người phỏng vấn: Ồ… như vậy… nhưng mà bạn không sử dụng những sản phẩm đấy nhưng 
mà những người thân của bạn có sử dùng không? 
 
Người được phỏng vấn: Như bố mình thì có dùng. 
 
Người phỏng vấn: Tại sao bố bạn lại dùng như thế? 
 



Người được phỏng vấn: Bố mình dùng mật gấu là một này, dùng cao hổ cốt là hai, và sừng tê 
giác, thật ra thì nó cũng là phạm pháp, vi phạm pháp luật, nhưng mà chắc do vấn đề là thực sự nó 
cũng còn có những cái gì đó rất là tốt, mà bố mình thì cũng già rồi nên cần thiết, cho nên là cái 
nhu cầu của người ta, cho nên bắt buộc người ta phải dùng. Mình cũng khuyên bố mẹ mình rất 
nhiều nhưng mà bố mình thì… chắc cũng do là tuổi tác và do cái văn hóa Việt Nam nó vẫn chưa 
được thông suốt như nền văn hóa nước ngoài cho nên là ông vân không hiểu được cái gì quan 
trọng, cái gì đang cần được bảo vệ.   
 
Người phỏng vấn: Vâng như vậy nhưng mà là một… à nhưng mà bạn thì bạn sẽ không dùng 
đúng không?  
 
Người được phỏng vấn: Đúng thế. 
 
 
English Translation: 
 
Interviewer: Are you a person who loves animals and cares about issues like animal rights? 
 
Interviewee: Yes! 
 
Interviewer: Why do you care about those issues? 
 
Interviewee: Because they need to be cared about. Because of course animals, or any… any 
souls, or any living things, have the right to be respected, I think.  
 
Interviewer: So are you a vegetarian? 
 
Interviewee: I’m not a vegetarian, but I don’t want to eat animals that are killed in very cruel 
ways.  
 
Interviewer: In Vietnam, I see that there are many products made from precious and rare 
animals, such as tiger bones or bear bile or things like that, so have you ever thought of using or 
wanting to use them? And what do you think about using precious and rare animals to kill for 
meat or medicines like so? 
 
Interviewee: I feel sorry that in Vietnam, the animal rights organization PETA is not very well 
developed; therefore the problem of using precious, rare animals or animals on the red list to 
produce things serving humans is a very serious problem. I clearly do not support this.  I don’t 
use any products related to those animals. Things like scraping fur, or killing living animals to 
get fur for clothes or scarves in Vietnam I think should be condemned.  
 
Interviewer: But is that a common thing in Vietnam? 
 
Interviewee: Very common.  
 
Interviewer: Oh… so… but you don’t use those products, but do your acquaintances use them? 



 
Interviewee: My dad does.  
 
Interviewer: Why does he do that?  
 
Interviewee: My dad uses one, bear bile, two, tiger bones, and rhinoceros horns, which is 
actually illegal, but maybe the problem is that they actually has something very valuable, and my 
dad is already old so they’re necessary; so people’s needs force them to use the products. I have 
talked to my parents many times, but my dad… maybe it is because of his age and of the culture 
of Vietnam unlike that of foreign countries, therefore, he still does not understand what is 
important and what needs to be protected.  
 
Interviewer: Yeah, so… but as a… but if it’s you, you won’t use it, right? 
 
Interviewee: Right. 
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