အဳေရိ ကန် ပြည်ဳောင်စူ - ဟဝိူ င်ယီ ဆက်ဆံေှု ေျား သေိူ င်းအကျဉ်း
1826 „ အဳေရိ ကန် ပြည်ဳောင်စူက ဟဝိူ င်ယီ ဘူရင့် နိူ င်ငံဳော်ကိူ အချုြ်အပခာ နိူ င်ငံဳော်အပြစ်
အသိ အေှေ်ပြခဴ့ သည်။
1893 „ အဳေရိ ကန် ဳရေြ်သည်၊ အဳေရိ ကန် ပြည်ဳောင်စူ၏ လူ ံ ပခံ ဳရးအေွ က်ဟူ
ဟဝိူ င်ယီကိူ သိ ေ်းြိူ က်ခဴ့ကာ အဳေရိ ကန် ပြည်ဳောင်စူ ဝန်ကကီ းက ဟဝိူ င်ယီေှာ
အဳေရိ ကန်အလံ ကိူ လွှ င့်ေင်လိူက်ပြီ း ဟဝိူ င်ယီကိူ အဳေရိ ကန် ပြည်ဳောင်စူ၏
အေိ န်းသိ ေ်းခံ နိူ င်ငံအပြစ် ဳ ကညာခဴ့ သည်။ ေိူ ့ဳနာက်ေှာ အဳေရိ ကန် အစိူ းရသည် ဟဝိူ င်ယီ ဘူရင်ေ
အဳ ကာင်းပြပြီ း

လီ လီယိူကာလာနီ (Liliuokalani)ကိူ “ြေူေ်”ြစ်ခဴ့ြါေည်။
1898 „ အဳေရိ ကန် ပြည်ဳောင်စူသည်၊ အရင်ေူံးက လဲ ဝီ ဇီအားနား၊ ြလိူ ရီ းဒါး၊ ေက္က စာစ် နှ င့်
အပခားနယ်ဳပေေျားကိူ သိ ေ်းသွ င်းခဴ့ စဉ်ေူံးက ပြလူ ြ်ခဴ့သလိူ သိ ေ်းသွ င်းဳရး

သဳဘာေဲ ညီ ချက်ကိူဳောင် ချုြ်ဆိူေဳနဳော့ ြဴ ၊ ဟဝိူ င်ယီကိူ “ေရားဝင်” သိ ေ်းသွ င်းခဴ့ သည်။
နိူ င်ငံေကာ ဉြဳဒေျားနှ င်အညီ သိ ေ်းသွ င်းဳရး သဳဘာေဲ ညီ ချက် ေရှိပခင်းသည်
သိ ေ်းသွ င်းခံ ခဴ့ ရသည့် နိူ င်ငံသည် ေိ ေိအချုြ်အချာ အာဏာကိူ စွ န်လ
့ ွှ ေ်ေဳြးခဴ့ ပခင်းကိူ ဆိူ လိူ ြါသည်။
1959 „ အဳေရိ ကန် ပြည်ဳောင်စူသည် ဟဝိူ င်ယီပြည်သဲေိူ ့အ ကားေှာ အေိ န်းသိ ေ်းခံ
အဳပခအဳနကိူ ဆက်လက် ေိ န်းသိ ေ်းေားလိူ ကသလား သိူ ့ေဟူ ေ် အဳေရိ ကန် ပြည်ဳောင်စူေဴ ကိူ
ပြည်ဳန ေစ်ခူအပြစ် ြါဝင်လိူ ကသလား ဆိူ သည့် ပြည်သဲ့ဆန္ဒ ခံယဲ ြွဴ ကိူ စည်းရူံ းကျင်းြခဴ့ ြါသည်။
သဲ ေိူ ့ လိူ ချင်သည့် ရလဒ်ေျိုး ရရှိဳစြိူ ့အေွ က်ငှါ၊ ကူ လသေဂ္ဂ ြဋိ ညာဉ်စာေေ်းလာ
ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့် အညီ ဟဝိူ င်ယီပြည်သဲေျား လွ ေ်လြ်ဳရးကိူ လိူ လား ကြါသလား ဆိူ သည့်

ေေိ ယဳေးခွ န်းကိူ ေဲ ေဳေးဘဴ ေေင်ကိူ ချန်ေားခဴ့ ြါသည်။ ဟဝိူ င်ယီေှာ ောဝန်ကျဳနခဴ့ ကသည့်
အဳေရိ ကန် စစ်ေှုေေ်း 10,000 ေိူ ့ဆီက ရယဲ ခဴ့ သည့် ေဴ အြိူ ေျားကိူ ပြသလျက် အဳေရိ ကန်
ပြည်ဳောင်စူေဴ ြါဝင်ဳရးကိူ အေျားစူက ေဴ ဳြးခဴ့ ကဳ ကာင်း ဳ ကညာကာ ဟဝိူ င်ယီကိူ
ငါးဆယ်ဳပောက် ပြည်နယ်အပြစ် ေည့် သွ င်းခဴ့ ြါသည်။

ယဳန့ „ ဟဝိူ င်ယီေှာ အဳေရိ ကန် အင်ြါယာကကီ း၏ အလှ ြဆူံး ကိူ လိူ နီ ပြစ်ဳနလျက် အဳေရိ ကန်
ပြည်ဳောင်စူသည် လွ ေ်လြ်ဳရးကိူ ရှာ ကံ ဳန ကသည့် ဟဝိူ င်ယီပြည်သဲေျားကိူ ြင်လယ်ဳအာ်
ဳဒသေှာြဴ ဆက်ပြီ း ေိ န်းသိ ေ်းေားြါေယ်။ ဘယ်ဳလာက် ကာဳအာင် ေိ န်းေားလိူ ့ရေလဴ ……?

“ကြန်ူ ြ်ေိူ့ဟာ ကေ္ဘာ့ကကီ းဳြါ်က အကကီ းပေေ်ဆူံး လဲ ေျိုးြါ!” - ဆိူ ပြီ း အဳေရိ ကန်ေိူ့က ဳန့စဉ်
ဟစ်ဳ ကး ကသည်။

ပြီ းဳော့ ၊ “...အားလူံးအေွ က် လွ ေ်လြ်ကာ ေရားေျှေဳသာ နိူ င်ငံဳော် !”

ဆိူ ဳသာ

သစ္စ ာခံ ယဲ ချက်ကိူ သဲ ေိူ ့၏ ဳကျာင်းသားဳလးဳေွ ရွေ်ဆိူ ကြိူ ့ သင်ဳြး ကသည်။

ဟဝိူ င်ယီေိူ့၏ ဳ ကးဳ ကာ်ချက် - ဟဝိူ င်ယီသည် အဳေရိ က ေဟူေ်၊ ဘယ် ဳော့ေှ ပြစ်ေလာနိူ င်!

ယခူေင်ပြချက်ေှာ လွ ေ်လြ်ဳရးကိူ ရှာ ကံ ဳန ကသည့် ကျန် ပြည်သဲေျားနှင့် ဘယ် လိူ
ဆက်စြ်နိူင်သလဴ ? ေဲ ကသည့် အချက်ေျား အေျားကကီ း ရှိြါသည်။ ကေ္ဘာ့ေဝှေ်းက အသိ ေ်းြိူ က်ခံ
လဲ ေျိုး အချို ့ေိူ ့ေှာ ေိ ေိေိူ့၏ လွ ေ်လြ်ဳရးအေွ က် ေိူ က်ြွဴဝင်ဳန ကြါသည်။ ယင်းပြည်သဲေျားဆီ ေှာ၊
သဲ ေိူ ့ကိူ ြိ နှိြ်ြစ်နိူင်ဳအာင် သိ ေ်းြိူ က်ဳရး အင်အားေျားက နိူ င်ငံေကာ ဉြဳဒေျားကိူ ကလိ န်ကျခဴ့ ကြူံ
သိူ ့ေဟူေ် လျစ်လျေရှုခဴ့ ကြူံကိူ ပြသ ကသည့် ကိူ ယ် ြိူင် ြူံပြင်ေျား ဇာေ်လေ်းေျား ရှိြါသည်။
ဟဝိူ င်ယီလဲေျိုးေိူ ့သည် ဳော် လှန်ဳရးကြန်းအပြစ် ေင်ရှားဳသာ (Kauai)ကြန်းေှာ ြညာဳရး ပြြွဴ ကိူ
အပေဴ ေေ်း ခင်းကျင်းလျက် ကေ္ဘာ့နိူ င်ငံေျားေှ လာ ကေည့် ဧည့် သည်ဳော် ေျားအား ြညာဳြး ပြသြိူ ့
သဲ ေိူ ့၏ ဇာေ်လေ်းေျား နှင့် အလံ ဳော် ေျားပြင့် ခင်းကျင်း ေားြါသည်။ ယင်း အချက်အလက်ေျားကိူ
အင်ောနက်ေဴေှာြါ ရယဲ ကည့် ရှုနိူင်ဳအာင် စီ စဉ်ဳြးလျက် ဘာသာစကား အေျိုးေျိုးပြင့် ဘာသာပြန်
ေိ ေ်ဆက်ဳြးသွ ားေှာ အေှန်ြါြဴ ။

