ୟୁ ଏସ୍ଏ–ହୱାଇସମବନ୍ଧରସଂକ୍ଷିପ୍ତଇତିହାସ
1826 – ୟୁ ଏସ୍ଏ ୱାଇଇ ଯଇ୍ୟକକୁ ଏକ ାଇଫବଭୄବ ଭ ୍ୱତତ୍ତ୍ର  ୄଦ ବଇୄଫ ଭଇନୟକତଇ ୄଦରଇ
1893 – ୟୁ .ଏସ୍. ୄନ ୄାନଇ ାଂମୁକ୍ତ ଯଇ୍ୟକ ଆୄଭଯିକଇଯ ାୁଯକ୍ଷଇ ୱିତ ୄଯ ୱାଇଇକୁ ଅକ୍ତିଆଯ କଯିଥିୄର ଏଫଂ
ାଂମୁକ୍ତ ଯଇ୍ୟକ ଆୄଭଯିକଇ ଭ୍ତ୍ର ୀ ୱାଇଇ ୄଯ ଆୄଭଯିକୀୟ ତଇକଇ ଉଡଇଇଥିୄର ଓ ୱାଇଇ ାଂମୁକ୍ତ ଯଇ୍ୟକ
ଆୄଭଯିକଇଯ ାଂଯକ୍ଷିତ ଯଇ୍ୟକ ବଇୄଫ ୄଘଇଷଣଇ କଯିୄର ତଇୱଇୄଯ ୟୁ .ଏସ୍. ାଯକଇଯ ୱାଇଇ\ ଯ ଯଇଣୀ
ରିରିୟୁଓକରଇନୀ (Liliuokalani ) ଙ୍କୁ “ଫିନଇ ୄକ ଣାି ଅନୁ ଷ୍ଠଇନିକ ଯୁୄଯ ଦ ଯୁ ୱଟଇଇ ୄଦୄର” (ଯଇଣୀଙ୍କଯ
ପ୍ରତିଫଇଦ କୁ http://www.kanakamaolipower.org/history.php ୄଯ ଢନ୍ତୁ).
1898 – ାଂମୁକ୍ତ ଯଇଷ୍ଟ୍ର ଆୄଭଯିକଇ ୱାଇଇକୁ “ଆଧିକଇଯିକ” ବଇୄଫ ାଂମୁକ୍ତ କଯିଥିୄର ାଂୄମଇଗ ାନ୍ଧି ବଇୄଫ
ଏଯି ଔଚଇଯିକତଇ କୁ ଉୄକ୍ଷଇ କଯି ମଇୱଇ ୄାଭଇୄନ ାଫୁ ୄଫୄ ରୁ ଇାିଆନଇ ୄପଲଇଯିଡଇ ୄଟକ୍ସଇସ୍ ଏଫଂ
ଅନୟକ ଯଇ୍ୟକ ୄକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡକ
ି ୁ ାଂୄମଇଗ କଯିଫଇ ାଭୟୄଯ ୂଫବଭଯୁ ନିର୍ଣ୍ବଭୀତ କଯିଥିୄର ଅନ୍ତଯଇଷ୍ଟ୍ରୀୟ
ଆଇନ୍ଅନୁ ାଇୄଯ ଏକ ାଂୄମଇଗ ାନ୍ଧି ଯ ଅବଇଫଯ ଅଥବଭ ୄୱଉିି ୄମ ୄାୱି ାଂୄମଇଗ ୄଦ ଯ ଅଧିତୟକ
ାଭବଭଣ କରାଯାଇନାହିଁ
1959 – ୱାଇଇ ଫଇ ୀ ନି୍ ସ୍ଥିତି ାଂଯକ୍ଷିତ ଯଖିଫଇକୁ ଚଇୱୁ ିନ୍ତି ନଇ ଆୄଭଯିକଇଯ ଫଇାିନ୍ଦଇ ବଇଫୄଯ ୄମଇଗ
ୄଦଫଇକୁ ଚଇୱୁ ିନ୍ତି, ଚଇଯିଫଇ ଇଇ ଆୄଭଯିକୀୟ ାଯକଇଯ ଏକ ୍ନଭତ ାଂଗ୍ରୱ ଇଇ ାବଇ ଯ ଆୄୟଇ୍ନ
କଯିଥିୄର ଅନୁ କୂ ଯିଣଇଭ ୱିତୄଯ ୄାଭଇୄନ ଅତି ାୱ୍ତଇଯ ାୱିତ, ାଂମୁକ୍ତ ଯଇଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱଇଯଇ ଅଧ୍ୟଇୄଦ ତ
ି
ତୃ ତୀୟ ପ୍ର ନକୁ ିଇଡିୄଦଇଥିୄର ୄମ, ୱାଇଇ ଫଇ ୀ ୍ୱତଇଧୀନତଇ ଚଇୱୁ ିନ୍ତି କି ୱାଇଇ ଠଇୄଯ ଯୱୁ ଥିଫଇ 10,000
ଆୄଭଯିକଇନ୍ ଭିରିଟଇଯୀ ୄାୈନକ
ି ଭଇନଙ୍କଯ ୄବଇଟ ାଇୱଇମୟକୄଯ ୄାଭଇୄନ, ାଂମୁକ୍ତ ଯଇଷ୍ଟ୍ରୄଯ ୄମଇଗୄଦଫଇ ଇଇ
ଫୱୁ ଭତ ପ୍ରଇପ୍ତ କଯିଥିୄର ଏଫଂ ତଇୱଇୄଯ ୱାଇଇକୁ ୄାଭଇନଙ୍କଯ 50ତଭ ଯଇ୍ୟକ ବଇଫୄଯ ାଇଭିର କଯିଥିୄର
ଆଜି – ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ୱାଇଇ ୄୱଉିି ଆୄଭଯିକୀୟ ାଇମ୍ରଇ୍ୟକଯ ାଫୁ ଠଇଯୁ ାୁନ୍ଦଯ ଉନିୄଫ

ଏଫଂ ୟୁ ଏସ୍ଏ ଏୄଫ

ଭଧ୍ୟ ୍ୱତତ୍ତ୍ର ତଇ ୄରଇଡୁଥିଫଇ ୱାଇଇ ଫଇ ୀ ଭଇନଙ୍କୁ ଧଯି ଯଖିିି କିନ୍ତୁ ୄକୄତ ାଭୟ ମଇଏ ... ?

ଆମମରିକୀୟମାମନସବୁ ଦନ
ି ଉମ୍ବାଧନ ନକରତି ି “ଆମମପୃଥିବୀରସବୁ ଠାରୁବଡ଼ମଦଶ!”
ଏଫଂ ୄାଭଇୄନ ନି୍ଯ ସ୍କୁର ଯ ିରଇଭଇନଙ୍କୁ ତଇଙ୍କଯ ନିଷ୍ଠଇଯ ାଥ ୄଫଇରି ଫଇକୁ ଖ
ି ଇନ୍ତି:“..ସମସ୍ତପାଇଁସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା
ଓନୟାୟ!”

ୱାଇଇ ଫଇ ୀଭଇନଙ୍କ ୍ଫଇଫ :ହୱାଇଆମମରିକାନୁ ମହଁ,ଓଏହାମକମବବିମହବନାହିଁ!

ଏହାଅନୟସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାମାଡୁ ଥିବାମଦଶସହିତସମ୍ପକକକ’ଣ?ବହୁ ତସମାନତାଅଛି|ଦୁ ନିଆମରବହୁ ତଅଳ୍ପ
ଅକ୍ତି ଆରମହାଇଥିବାମଦଶଅଛତି ିମଯସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାପାଇବାପାଇଁସଂଘର୍କକରୁଛତି ି|ମସମାନଙ୍କରନିଜନିଜ

କାହାଣୀଅଛିମଯକିପରିଅକ୍ତି ଆରକରୁଥିବାବଲ/ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦମନକରିବାପାଇଁଅତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟଆଇନକୁ 
ଆମଡଇମଦଇଥିମ|ହୱାଇରାଜୟରବାଶୀମାମନକୁ ଆଇଦ୍ୱୀପ,ଯାହାକିଏକବିମରାହାତ୍ମକଦ୍ୱୀପ,ମରଏକ
ସ୍ଥାୟୀଶିକ୍ଷାପ୍ରଦଶକନୀକରିବାପାଇଁଚାହଁାତି ି,ଏବଂବିଭିନ୍ନମଦଶରୁଆସୁଥିବାପରିଦଶକକଙ୍କୁ ତାଙ୍କରକାହାଣୀଓ
ପତାକାପ୍ରଦଶକନକରିଶିକ୍ଷାମଦବାକୁ ଚାହଁାତି ି|ନିଶ୍ଚିତଭାବମର,ଏହାଇଣ୍ଟରମନମରମୟ ଉଉପଧମହବଓ
ଏହାବହୁ ଅନୟଭାର୍ାକୁ ମୟ ଉଅନୁ ବାଦକରାଯିବ|

