ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﺧﺗﺻر رواﺑط ھﺎواﯾﯽ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ
 -1826اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ دوﻟت ﺷﺎھﯽ ﻣﺗﺳﻠط و ﻣﺳﺗﻘل ھﺎواﯾﯽ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت.
 -1893ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﯾﮑﮫ از ﺟﺎﻧب اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ادﻋﺎ ﺷده ﺑود ،ﻗوای ﺑﺣری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ھﺎواﯾﯽ را ﺗﺻرف ﮐرد و وزﯾراﻋظم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﯾرق اﻣرﯾﮑﺎ را در
ھﺎواﯾﯽ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ و ھﺎواﯾﯽ را ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻋﻼن داﺷت .ﺑﻌداً دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﻠﮑﮫ ھﺎواﯾﯽ ﻟﯾﻠﯾوﮐﻼﻧﯽ را "اﺧراج" ﮐرد )در ﻣورد ﻣظﺎھرات ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺻورت ﺑﯾﺷﺗر در
وﯾﺑﺳﺎﯾت ذﯾل ﺑﺧواﻧﯾد
http://www.kanakamaolipower.org/history.php).
 -1898اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده "رﺳﻣﺎ ً" ھﺎواﯾﯽ را ﺑﮫ ﻗﺳم ﭘﯾﻣﺎن اﻟﺣﺎﻗﯽ ﺷﻧﺎﺧت ،طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼً ﻟوﯾزﯾﺎﻧﺎ ،ﻓﻠورﯾدا ،و ﺗﮕزاس و دﯾﮕر ﻣﺳﺗﻌﻣره ھﺎ ﻧﯾز در ﺗﺣت اﯾن ﭘﯾﻣﺎن ﺿﻣﯾﻣﮫ ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﭘﯾﻣﺎن اﻟﺣﺎﻗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻘﻼل اﯾن ﮐﺷور ﻣﻠﺣق ﺷده ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﭘرده ﻧﺷده اﺳت.
 -1959اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ آرای ﻋﻣوﻣﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و از ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ھﺎواﯾﯽ ﭘرﺳﯾد ،ﮐﮫ اﮔر آﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﻧد وﺿﻌﯾت ﮐﺷور ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ ﺧوﯾش را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺳم ﯾﮏ
اﯾﺎﻟت ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣﻠﺣق ﺷود .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﻠوب ﺑدﺳت آﻣده ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ھﺎواﯾﯽ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ از ﺳوال ﺳوﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﻧﺷور ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺣﮑم
ﺷده ﺑود ،ﺻرف ﻧظر ﻧﻣودﻧد .ﺑﺎ ﮐﻣﮏ رای ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از طرف  10000ﻓرد اردوی اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻘﯾم در ھﺎواﯾﯽ ﺣداﮐﺛر رای ﺑرای اﻟﺣﺎق ﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺗﺛﺑت ﺷده و ھﺎواﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث
ﭘﻧﺟﺎھﻣﯾن اﯾﺎﻟت ﺷﺎﻣل ﮔردﯾد.
 -2015ھﺎواﯾﯽ ھﻧوز ھم ﺑﮫ ﺣﯾث زﯾﺑﺎﺗرﯾن ﻣﺳﺗﻌﻣره اﻣﭘراﺗوری اﻣرﯾﮑﺎ ﺑوده ،و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ھﻧوز ھم ﺑﺎ داﺷﺗن ﯾﮏ ﺗﻌداد از ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی اﺳﺗﻘﻼﻟﯾت ھﺳﺗﻧد در ﺑن ﺑﺳت
ﻗرار دارد .وﻟﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣدت...؟

اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻗوﯾﺎ ً ھر روز اﺻرار ﻣﯾدارﻧد" :ﻣﺎ ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﻠت در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾم "
و ﺣﺗﯽ آﻧﮭﺎ اطﻔﺎل ﻣﮑﺎﺗب را ﻧﯾز ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﻧد ،در ﺗﻌﮭد وﻓﺎدار اﻧد..." :آزادی و ﻋداﻟت ﺑرای ھﻣﮫ!"
ﺑﺎﺷﻧده ﮔﺎن ھﺎواﯾﯽ ﭼﻧﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھﻧد :ھﺎواﯾﯽ ﺑﺧش از اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾﺳت و ھﯾﭼﮕﺎه ﻧﺧواھد ﺑود!
ﺑﺎ دﯾﮕر ﻣﻠت ھﺎﯾﯾﮑﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی اﺳﺗﻘﻼل ھﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾم؟ ﻣﺷﺎﺑﮭت ھﺎﯾﯽ زﯾﺎدی وﺟود دارد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻠت ھﺎی اﺷﻐﺎل ﺷده در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن
اﺳﺗﻘﻼل ﺧوﯾش ﮐوﺷش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﻣﻠت ھﺎ دارای ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﻧد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﭼطور ﻧﯾرو ھﺎی اﺷﻐﺎل ﮔر از ﻗواﻧﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ و اﻧﺣر اف ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻣﻠت ھﺎ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻗرار ﻣﯾدھﻧد .ﻣردم ھﺎواﯾﯽ ﻣﯾﺧواھﻧد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ داﺋﻣﯽ را در ﺟزﯾره ﮐواﯾﯽ و دﯾﮕر ﺟزﯾره ھﺎی ﺳرﮐش اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﯾرق ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧده ﮔﺎن از ﺳرﺗﺎﺳر
ﺟﮭﺎن ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ،اﯾن ﻣوﺿوع از طرﯾق اﻧﺗرﻧت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑوده و ﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻟﺳﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز ﺗرﺟﻣﮫ ﺧواھد ﺷد.

