
 مالکیت یک حیوان؟

  

مهیشه به اید داش ته ابش می که ما حافظ حیواانت هستمی نه مالک آ هنا. در روابط انسان اب حیوان 

 .هامنند روابط انسان اب انسان "مالکیت" معنایی ندارد

  

 آ زاری؟ حیوان ای دوس یتحیوان

  

نها در یک بلبل خرمای ت  نگهداری. است ابریک بس یار گاهی آ زاریحیوان و دوس یتمرز بنی حیوان

 امی،داش ته گهن تنها را او خبواند، پرنده آ نکه برای اگر. دوس یتحیوان نه است آ زارییک قفس، حیوان

 صوت ضبط از و کنمی ضبط را بلبل یک آ واز صدای بیچاره، پرندۀ گذاشنت تنها جای به است هبرت

عشق خود  ن حیواانت نیستمی. هبرت استزندانبا ما! کنمی اس تفاده صدا مداوم پخش برای اکمپیوتر ای

به حیواانت را اب آ زاد کردن آ هنا )در صورت اماکن( و ای حداقل اب فرامه کردن اس باب شادی آ هنا 

 را بیعتط  در آ زاد زندگی اماکن حیواین اگر. آ هنا هاینشان دهمی نه اب اسری کردن و گرفنت خویش

انه و ای چند بلبل در قفس در حایل که صدها بلبل آ زادد حیت ای یک نگهداری. نکنمی اسری را او دارد،

 ما یتدوس حیوان نشانۀ ندارند، طبیعت در زندگی برای خایص مشلک و کننددر شهر زندگی می

 شانۀن  آ کواریوم، یک در مهسرت یک نگهداری ای قفس در خرگوش ای موش یک نگهداری. نیست

ر صوریت که حیوان بدون مکک ما قادر به د وحشی حیوان یک کردن زنداین. نیست دوس یتحیوان

 ک،کوچ پرندگان ها،موش مثل حیواانیت مورد در  .است آ زاریزندگی در طبیعت ابشد، حیوان

 است رتهب دارند، را طبیعت در زندگی قابلیت هنوز که...  و هاپشت الک اسری، وحشی حیواانت

به طبیعت  فرامه کنمی که حیوان بتواند رشایطی مک مک و کنمی حتقیق حیوان طبیعی زندگی مورد در

 من مه راگ" ای" است کرده عادت اینجا به ای من به مه خودش" مثل هاییابزگردد. اب آ وردن هبانه

 !نزنمی گول را خود" کندمی اسری را او دیگری کس کمن، آ زادش

  

 آ ای رشایط نگهداری یک حیوان خانگی را دارمی؟

  

 نیست، سبمنا آ هنا کردن آ زاد برای حمیطی رشایط ای اندماًل اهیل شدهحیت در مورد حیواانیت که اک

 گهدارین  برای الزم رشایط حداقل ما آ ای" بپرس می خود از خانه به حیوان آ وردن از قبل است هبرت

 کند،می اجیاب اضطراری وضعیت ای است خطر در حیواین که زماین تنها" دارمی؟ را حیوان این



ل را به طور موقت فراموش کنمی. نگهداری یک جوجه اردک در ااتق ای قفس سوا این دارمی اجازه

ظمل به اوست. اگر حیت یک حوضچه در خانه ندارمی که جوجه اردک در طول روز در آ ن ش نا کند، 

 ای دندبگر  آ ن در هاآ وردن جوجه اردک به خانه اشتباه است. اگر یک ابغچه ندارمی که جوجه مرغ

 اشتباه هخان به هاجوجه آ وردن ، دهدمی فشار ای گریدمی را هاکه مرتب جوجه دارمی کودیک خانه در

 پرواز آ ن در آ زادانه روز طول در کوچک پرندگان ای هابلبل که ندارمی پاس یو یک حداقل اگر. است

. است ضحم اشتباه خانه به آ هنا آ وردن کنمی، زنداین کوچک هایقفس در را آ هنا است الزم و  کنند

حداقل یک حوض کوچک ندارمی که الک پشت آ یب در آ ن مباند، آ وردن الک پشت آ یب به خانه  اگر

اشتباه است. اگر جایی برای ابزی سگ ندارمی ای خامن خانه از سگ متنفر است، آ وردن سگ به 

 ...خانه اشتباه است

  

 یک حیوان ای چند حیوان؟

  

ت. ش و خرگوش به صورت تکی اشتباه اسنگهداری بس یاری از حیواانت مثل پرندگان، مهسرت، مو 

این حیواانت حداقل ابید به صورت جفت نگهداری شوند. البته جوندگان ابید اب معل جرایح عقمی 

 و گس مثل حیواانیت مورد در. شودشوند چون در غری این صورت تعداد آ هنا خییل رسیع زاید می

 :اردبه خشصیت حیوان و وقت شام د بس تگی حیوان، چند ای یک نگهداری مورد در تصممی گربه،

  

ایل ح  در برندمی ذّلت دامئی ابزی مه یک داشنت از هاگربه و هابس یاری از سگ :خشصیت حیوان

 .گذرانندب خود نوعانمه اب را روز از ساعایت تنها دهندمی ترجیح و هستند روکه بریخ دیگر تک

  

 این ای ندارید را خود گربۀ ای سگ ابو رسگرمی اگر در طول روز وقت اکیف برای ابزی   :وقت شام

 مه اب ات اریدد نگه مه اب را گربه ای سگ دو است هبرت مباند، تنها روز در ساعت چند ابید حیوان که

 زایدی تامهی مه ابزی و رسگرمی وسایل کردن فرامه ابزی،مه کنار در. شوند مشغول و کنند ابزی

که حیت در صورت نگهداری دو سگ ای دو گربه، تنها گذاشنت  نکنید فراموش حال، این اب. دارد

ساعت در روز اشتباه است. این اکر به مرور  ۵آ هنا در خانه و خمصوصًا در آ پارمتان برای بیشرت از 

 .شودمی هاگربه و هاسگ در رواین هایزمان، ابعث به وجود آ مدن انراحیت

 

 گروه مبتکران         مرتضویسعید 


