
 
 ھاوایی -تێن ئێکگرتی  یھویالرا  دیرۆکا تێکلیین ناڤبھ  کۆرتھ

 
 .رمی ناس کر ربخۆ ب فھ ک سھ التھ کی وه وه ھاوایی میرنشینا، تێن ئێکگرتی ویالیھ – 1826

 
داگیر کر و  تێن ئێکگرتی ویالیھھییا  ولھ تا ئھ جھ ب ھھ، ھاوایی تێن ئێکگرتی ویالیھحری یا  ھێزا بھ – 1893

 ک سپارتی ل بن سپێرداریا التھ کی وه وه ھاوایی بلند کر وھاوایی ل  مریکا ئھ ئاال، تێن ئێکگرتی ویالیھبالیۆزێ 
" رخست ده"ھاوایی  یا کھ لھ مھ، لیلیوکاالنی، تێن ئێکگرتی ویالیھ تا ولھ پاشێ ده. ناسکرن تێن ئێکگرتی ویالیھ

 ).دا بخوینن http://www.kanakamaolipower.org/history.php یێ ل کھ لھ یا مھ گازنده(
 

  کرنێ کو پێشتر بۆ پێڤھ یمانا پێڤھ ک پھ رچاڤ گرتنا رێبازێن وه بێ بھ" رمی ب فھ" تێن ئێکگرتی ویالیھ – 1898
ستۆرێن  ل گۆر ده. ر ئاخا خۆ سھ  ئێخستنھ ھاواییالتێن دی ھاتبۆ گرێدان،  وهگزاس و  ھریدا، تۆییزیانا، فلۆلکرنا 
 . واندیھ تھ خۆ نھرێ  کری سھ پێڤھالتێ  کو وه  یێ یھ ڤ واتھ کرنێ ب ئھ پێڤھیمانا  بوونا پھ وی، نھ تھ ناڤنھ

 
وشا سپارتی دا  ێ پرسین کا دخوازن بن رهھاواییبرنا گشتپرسیێ ژ ئاکنجیێ  پێ برێڤھ تێن ئێکگرتی ویالیھ – 1959

یمانا  م یا پھ وان پرسا سێیھ نجاما دلخواز، ئھ ست ئانینا ئھ بۆ بده .ایێمریک ئھک  ھت ویالیھ  بمینن یان دخوازن ببنھ
ب ھاریکاریا . ربخۆیێ داخوازن یان نا، ژێ برن ێ سھھاواییلکێ  ڤێ بۆ کا خھ ر ئھ یێن ئێک گرتی کو ل سھ وه تھ نھ
 تێن ئێکگرتی ویالیھکرنا  رێنی بۆ پێڤھ نگێن ئھ ده پرانیا، ییێھاوای یێ ئاکنجیێ مریک ئھ رێن شکھ لھ 10,000نگێن  هد

 .ھم تا خۆ یا پێنجھ ویالیھ  کرنھھاوایی ست ئانین و  ب ده
 

ربخۆ  ھێشتا ژی سھ ئێکگرتیتێن  ویالیھو   یھمریکا ئھ یاراتور مپھ ڤا ئھ ده ری بھ ھێشتا ژی کۆلۆنیا ھھھاوایی  – ڤرۆ ئھ
 ؟...نگێ تا کھ لێ ھھ. نگیێ ئاستھ  یێ دێخیننھھاواخوازێ 

 
 !" ردی ر رۆیێ ئھ زنن ل سھ ری مھ ویێن ھھ تھ م نھ ئھ ": ن کو ر روژ ئیدئا دکھ ی ھھمریک ئھ لکێ خھ

ئازادی و دادی بۆ  پێ...: "خۆ دا بێژن کو "سۆندا دلسۆزیا"ن کو ل  سا فێری قۆتابیێن خۆ دکھ روه و ھھ ئھ و
 !" موویان ھھ
 
 

 !ت ژی نابیت قھو   نھنی مریکا ئھ:ھاوایی ێھاوایی لکێ رسڤا خھ بھ
 

ردۆنێ  التێن داگیرکری ل گھ وه . نھ ڤی ھھ کھھ ک وه لھ گھ؟  بخۆ خواز چییھ یێن دی یێ سھ وه تھ ل نھ وان گھ کارێ ئھ
یی بۆ  وه تھ ستۆرێن ناڤنھ ر ده کا چاوا ھێزێن داگیرکھ ت دیرۆکا وان نیشان دده .بن ربخۆ بتن داکو سھ دا دخھ

کا بێداڤی یا  ھھ کو پێشانگھ  ڤھ ێ ئھھاوایی لکێ ما خھ ره پشت گوھی. مھ  رین یان ھاڤێتنھ گۆھھ رکۆتکرنا وان ڤھ سھ
ێ دنیایێ لک موو خھ ببن و دیرۆک و ئاالیا خۆ نیشانی ھھ  ب رێڤھ،رکێش گراڤا سھکاوای، ھێ ل گراڤا  رده روه پھ

 . رگێر کرن وه  زمانێ دی ژ دێتھ ک ئھ لھ و ب گھ  ستھ رده ێ ژ بھت ھرن ھینتب رێیا ئ  ڤ مژاره ئھ ،ت لبھ ھھ. ن بده
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