
 

 کایامر متحده االتیا و ییھاوا روابط مختصر خچھیتار
 
 

 .شناخت تیرسم بھ را ییھاوا مستقل و متسلط یشاھ دولت کایامر همتحد االتیا -1826
 
 

 در را کایامر رقیب کایامر متحده االتیا اعظمریوز و کرد تصرف را ییھاوا متحده االتیا یبحر یقوا بود، شده ادعا کایامر متحده االتیا جانب از کھی یتیامن ینگران بھانھ بھ -1893
 در شتریب بصورت ملکھ مظاھرات مورد در( کرد" اخراج" را یوکالنیلیل ییھاوا ملکھ متحده االتیا دولت بعداً . داشت اعالن متحده االتیا ھیالحما تحت را ییھاوا و برافراشتھ ییھاوا

 دیبخوان لیذ تیبسایو
http://www.kanakamaolipower.org/history.php). 
 
 

 اساس بھ .ندبود شده مھیضم مانیپ نیا تحت در زین ھا مستعمره گرید و تگزاس و دا،یلورف انا،یزیلو قبالً  کھیطور شناخت، یالحاق مانیپ قسم بھ را ییھاوا" رسماً " متحده االتیا -1898
  . است نشده سپرده آنھا بھ حال تا شده ملحق کشور نیا استقالل کھ است یمعن نیا بھ یالحاق مانیپ تیموجود عدم ،یالملل نیب قانون

 
 کی قسم بھ نکھیا ای ندینما حفظ را شیخو ھیالحما تحت کشور تیوضع بخواھند آنھا اگر کھ د،یپرس ییھاوا گان باشنده تمام از و کرده ھمراجع یعموم یآرا بھ کایامر متحده االتیا -1959

 حکم متحد ملل منشور توسط کھ یسوم سوال از یآسان بھ آنھا خواستند،یم استقالل ییھاوا گان باشنده از یبعض کھ آمده بدست مطلوب جینتا از استفاده با. شود ملحق متحده االتیا بھ التیا
 ثیح بھ ییھاوا و هشد تثبت متحده االتیا بھ شان الحاق یبرا یرا حداکثر ییھاوا در میمق کایامر یاردو فرد 10000 طرف از شتریب یھا یرا کمک با .نمودند نظر صرف ،بود شده
 . دیگرد شامل التیا نیمھپنجا

 
 بست بن در ھستند تیاستقالل یجستجو در کھ گان باشنده از تعداد کی داشتن با ھم ھنوز کایامر متحده االتیا و بوده، کایامر یامپراتور مرهمستع نیباتریز ثیح بھ ھم ھنوز ییھاوا -5201

  ؟...مدت چھ تا یول .دارد قرار
 

 
 "میھست جھان در ملت نیتر بزرگ ما: "دارندیم اصرار روز ھر اً یقو ھا ییکایامر

 
 !"ھمھ یبرا عدالت و یآزاد: "...اند وفادار تعھد در ،ندیبگو کھ دھندیم میتعل زین را مکاتب اطفال آنھا یحت و
 

 !بود نخواھد چگاهیھ و ستین کایامر از بخش ییھاوا: دھندیم پاسخ نیچن ییھاوا گان باشنده
 

 آوردن ستبد یبرا کھ دارد وجود جھان سرتاسر در شده اشغال یھا ملت از یعضب. دارد وجود یادیز ییھا مشابھت  ؟میبکن دیبا چھ ھستند  استقالل یجستجو در کھییھا ملت گرید با
 فشار تحت را ھا ملت و ندینمایم اف انحر و یپوش چشم یالملل نیب نیقوان از گر اشغال یھا روین چطور تا دھدیم نشان کھ اند یخیتار یدارا ھا ملت نیا. ندینمایم کوشش شیخو استقالل

 سرتاسر از گان کننده دیبازد بھ را شان رقیب و خیتار تا ند،ینما جادیا سرکش یھا رهیجز گرید و ییکوا رهیجز در را یدائم یمیتعل شگاهینما کی خواھندیم ییاھاو مردم. دھندیم قرار
 . شد خواھد ترجمھ زین گرید یھا لسان شتریب بھ و بوده دسترس قابل انترنت  قیطر از موضوع نیا البتھ،. دنبدھ نشان جھان
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