USA – Hawaii (যুক্তরাষ্ট্র – ইায়ওাহ)সাহিতর সিেংস হেকইাস
১৮২৬ – াওয়াআ যাজ্য একটা াফবভবৌভ, স্বাধীন দে হাভফ USA এয স্বীকৃহি াআয়া রায়।
১৮৯৩- মু ক্তযাভেয হনযাত্তায জ্ু াি দেখাআয়াাা USA দনৌফাহনী াওয়াআ েখর কহয রায়, অয
াওয়াআ যাজ্যভয মু ক্তযাভেয অহিি একটা যাজ্য হাভফ দঘালণা কহযয়া মুক্তযাভেয একজ্ন ভন্ত্রী হখান
ভাহকব নী িাকা উভত্তারন কযআন। এয ভয মুক্তযাে যকায “নায়াআ” াওয়াআ যাভজ্যয যাণী
হররু ওকারাহনভয ক্ষভিাচ্ুযি কহযয়া রায়। (আ হফলভয় যাণীয প্রহিফাে হিফায রাআগা
http://www.kanakamaolipower.org/history.php হবহজ্ট কযউক্কা)।
১৮৯৮ – ঙ্গীবূি যাে হাভফ ন্তবুবহক্ত ংক্রান্ত চ্ুহক্ত (এভনভেন ট্রিটি) ফাে হেয়াআ মু ক্তযাে
“অনু ষ্ঠাহনকবাভফ” াওয়াআ যাজ্যভয িাযায ঙ্গীবূি যাে হাভফ দঘালণা কহযয়া, মহেও আিঃূ ভফব
রাওহজ্য়ানা, দলাহযডা, দটো ও নযানয ঙ্গযাজ্যগুহরয ঙ্গীবূিকযণ ফা ম্প্রাযভণয দক্ষভে ফ ভয়
আ ধযভণয চ্ুহক্তয প্রথা ফার অহির। অন্তজ্বাহিক অআন নু মায়ী ঙ্গীবূিকযণ চ্ুহক্ত না কহযফায থব
আর ঙ্গীবূি ওয়া দেটায াফবভবৌভত্ব ভহবি না ওয়া।
১৯৫৯ – USA কিৃবক অভয়াহজ্ি একটা গণভবাভটয ভাধযভভ াওয়াআ এয জ্নাধাযভণয হনকট জ্াহনভি
চ্াওয়া য় িাযা একটা অহিি যাজ্য হাভফ থাকভি চ্াআন নাহকিা িাযা মু ক্তযাভেয একটা যাে হাভফ
দমাগ হেিা চ্াআন হ হফলয়টা। মু ক্তযাে যকায পরাপর িাযায নু কূভর াআফায হরগা হনভজ্যায ু হফধাভথব
জ্াহিংঘ নভেয হনয়ভ নু মায়ী িৃিীয় অভযকটা প্রভেয ভাধযভভ স্বাধীনিায ভক্ষ হফভক্ষ
াওয়াআফাীযায ভিাভি না জ্ানভি চ্াআয়া হফলয়টাভয া কাটাআয়া মায়। াওয়াআ যাভজ্যয ঘাাঁটিভি
কভবযি ১০,০০০ ভাহকব নী সনযফাহনীয েযযায কাি হথকা াওয়া হধক দবাভটয াাময রআয়া
মু ক্তযাভেয ভক্ষ দমাগ হেফায রাহগ িাযা হধকাং দবাট রাব কহয রায় এফং এযযআ াওয়াআ িাযায
ঞ্চািভ যাে হাভফ ন্তবুবক্ত আয়া মায়।
বর্তমান – াওয়াআ এখনও ভাহকব ন াম্রাভজ্যয ভভধয ফহথকা ু ন্দযিভ একটা উহনভফ, এফং াওয়াআ
এয স্বাধীনিাকাভী ভানুলযাভয মুক্তযাে এখনও িাযায োফী হথকা দূয যাআয়া যাখভি। িভফ প্রে আর আটা
কয়হেভনয রাহগ…?
দুঃখজনকভাবব আজবকও, মার্কতনীরা সবত ত্র এই বু র্ আওড়াইন যয ই র্রবীর বু বক আমরাই “
”!িইাম র্গবা সবত বগ জার্র্, অয অনু গভিযয প্রহিজ্ঞা হখাআভি িাযা িাযায স্কুভরয
দিভরভভভয়যাভয হক হক্ষা হেিাভি? “…সকবর জনযই স্বাধীনর্া ও নযাব র্বচার”!
িাওবাই জনসাধারবের স্বাধীনর্ার আবদান সম্পবকত আরও জানবার ার্গ র্ভর্জট করউক্কা:
www.kanakamaolipower.org ও www.thelawfulhawaiiangovernment.org

