
This is Why I Stand Up for What I Believe 

 هذا هو السبب في أنني أقف ألجل ما أعتقد

 بقلم الدكتور جوزيف نيكولوسي

. قيمة عالية والحق في تعريف الذات تعتبر ذات نعيش اليوم في ثقافة حيث التسامح والتنوع إننا

لديهم ( غاي" )مثليين جنسًيا"الناس الذين يريدون أن يعيشوا حياتهم كـ وفي يومنا هذا فإن 

 .فهذا حق لهم. الحرية لفعل ذلك

 .خرى أود أن أخبركم عنهاألكن هناك أقلية جنسية 

 -وجود بعض المشاعر المثلية جنسياً لديهم من وبالرغم  -وهؤالء هم الرجال والنساء الذين 

 .غيرية جنسيا  يعتقدون أن البشرية قد صممت ألن تكون 

 " ية  يقمن هم هؤالء حق"أبداً  تمثلن المثلية الجنسية لن إ

الجمعية األمريكية لعلم النفس والجمعية األمريكية للطب  -المهنيتين الرئيسيتين إن الجمعيتين 

واليوم فإن الناشطين المثليين جنسياً  يتكلمون باسم هاتين . قد تخلوا عن هؤالء الناس -النفسي 

 . الجمعيتين عن مواضيع مرتبطة بالمثلية الجنسية

هم   -وهم األقلية الجنسية التي أتكلم عنها  -"فونالمثليون المتعا"بينما في الجهة المقابلة فإن 

 .ببساطة منسيون

ألن الجمعيات المهنية قد استمعت للنشطاء المثليين جنسياً فقط وليس للمثليين السابقين و

وروجوا " . يولدون مثليين جنسياً "فإن هذه الجمعيات قد روجت خرافة أن الناس , المتعافين

وأن  -فأن هويتك هي أنك مثلي جنسياً , انجذابات جنسية مثلية ن كان لديكإأيضاً خرافة أنك 

 .للشخص" الطبيعة الحقيقية"ادعاء نمط حياة أو هوية أخرى هو خيانة لـ

 .كما تخلت الجمعيات المهنية عن المفهوم القديم بأن األطفال بحاجة إلى كٍل من األم واألب معا

مع استثناء هو اختالف جنس , الغيرية الجنسيةلقد روجوا لخرافة أن المثلية الجنسية هي أمر ك

 .الشريك

 . خرافة محضة. ..هيهذه األفكار إن جميع 

 . وأنا أدعوكم لقراءة المواد المنشورة على هذا الموقعكيف لهذا أن يكون حقيقياً؟ 

لقد عملنا جاهدين لنكون دقيقين علمياً في كل ما نكتبه ولنكون أيضا منصفين ومراعين عندما 

هي مبادئ أساسية لكال " التسامح والتنوع والقبول"الن . أفكار اآلخرين الذين ال يوافقوننا نبين

 .الجانبين في أي نقاش محترم

 .ألجل ما أؤمن اقف ثابتاً ولهذا فإنني 


