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 ډېروالی ځان وژنئامریکا کي د  په
 
جګ سوی دئ، او تحقیقات ښیي  زښت ډیرګراف وژنئ  انځپه متحده ایاالتو کي د  :یکانومسټ مجله لیکي چي د

  له خطر سره تر بل هر چا زیات مخامخ دي.وژنئ  انځچي غریب سپین پوستي امریکایان د 
 
رېټ یا وژنئ  انځد  پوري ۲۰1۶بیا تر  څخه 1۹۹۹په امریکا کي د »امریکا د امراضو د کنټرول مرکز وایي  د

تاریخي لحاظ، په امریکا کي تر نورو صنعتي او شتمنو هیوادونو په پرتله د  په «جګ سوی دئ. فیصده ٪۲۵نرخ 
د ډېروالي وژنئ  انځکي د  ملکونو 1۸۳امریکا د جهان په »اني روغتیا سازمان وایي جه دخود کشۍ رېټ جګ دئ. 

د سپین پوستو نارینو  خو څو عوامل لري، هوژن انځتحقیقات وایي چي هره  دا «په فیصدي کي اووم مقام لري.
  امریکایانو په مینځ کي د خود کشۍ ستر عامل د هغوی د ممتاز مقام را کښته دي.

 
ً  کي، ۲۰1۶ په امیدي ده.  کړې وه، او د خود کشي د دې زیاتوالی ستر عامل نا هوژن انځامریکایانو  زره ۴۵ تقریبا
ً د خلګو په مینځ کي زیاته وي.  کلونو ۶۵ او ۴۵مېزان د وژنئ  انځڅېړنه وایي چي د  دا د نارنیو د خود  عموما

  نژادو جګ وي. رېټ تر نورووژنئ  انځسپین پوستو د  دکشۍ رېټ تر ښځو څلور چنده لوړ وي. 
 
کي اقتصادي نابرابري، ډېوالیتوب، اقتصادي ورشکسته ګي، او بېکاري  هوژن انځتحقیقات وایي چي د خلګو په  دا

امریکا کي هغه خلګ  پهمېزان جګوي. وژنئ  انځاروپا کي هم اقتصادي بحران او بېکاري د  پهزیات نقش لري. 
تحقیقات دا هم وایي چي په شتمنو  داتناسب راکښته سي. زیاته خود کشي کوي چي عایدات ئې د نور خلګو په 

  مېزان جګ وي.وژنئ  انځهیوادونو کي د 
 
د خود کشۍ سره د مجادلې یوه الره دا ده چي امریکایان د روحي » :امریکا د امراضو د کنټرول مرکز وایي چي د

 ته کم السرسی توپکازه مرکزونه وي. عالج لپاره په کافي اند د «بیمه ولري. شهاو دماغي ناروغیو په مقابل کي 
  د توپک په ذریعه کېږي.وژنئ  انځ ٪ ۴۹ولري، ځکه 

 
امریکا کي هره ورځ، شل تنه  پهجګ دئ.  دیرامریکا کي، د متقاعدو عسکرو په مینځ کي د خود کشۍ رېټ  په

فیصده  ٪ 1۴  ایېمتقاعدو عسکرو د امریکا د خود کشۍ د احص کي، ۲۰1۶پخواني عسکر ځانونه وژني، او په 
تر  بیا ۲۰1۵امریکا د متقاعدو عسکرو وزارت وایي چي د متقاعدو عسکرو په مینځ کي خود کشي له  دتشکیلول. 

  لس فیصده جګه سوې ده. پوري ۲۰1۶
 
افغانستان او عراق د جنګونو د عسکرو یوه سروې وایي چي د دې جنګونو سم نیم عسکر یو داسي عسکر پېژني  د

  ې کړې ده.چي خود کشي ئ
 

 ټایمز او یکانومیسټ مجله میلیټري: منابع
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