ریيدتهائے ـتحدن كی ـختصر تاریخ – فويئی ؽا تعمق

 – 1826ریيدتهائے ـتحدن يـریؽن نے فويئی ؽو يیك خوً ـختار ،ىزيً ـمک كی حیثیت دے تدلیم كیي۔
 – 1893ریيدتهائے ـتحدن كی نیوی نے يد بهانے دے فويئی پر ؼبضن ؽر لیي ؽن ین ریيدتهائے ـتحدن كی دالـتی ؽے ـفاً میو فے ،يور ریيدتهائے ـتحدن ؽے وزیر نے
فويئی پر يـریكی جونڈي ؿهري ًیي يور فويئی ؽےيـریؽن ؽے يیك زیر تحفظ عالؼن ؽے سور پر يعالن ؽروي ًیي۔ پور حكوـت ریيدتهائے ـتحدن نے فويئی كی ـمكن Liliuokalani
ؽو "ىدانی دے ہٹا ًیي" (ـمكن ؽا يحتجاج  http://www.kanakamaolipower.org/history.phpپر پزهیو۔)
 – 1898ریيدتهائے ـتحدن نے يؿحاق ؽے ـعاہدے جیدی ردوم ؽو باالئے ساق رؽوتے فوئے فويئی ؽا "با زابطن سور پر" يپنے داته يؿحاق ؽر لیي۔ حاالنكن يد دے پهمے يد نے
ؿودیينا ،ػموریٌي ،ٹیؽداد يور ًیؾر عالؼوو ؽے داته يؿحاق ؽرتے فوئے ـعاہدے ؽئے توے۔ بین يالؼويمی ؼانون ؽے ـطابق يیك ـعاہدۂ يؿحاق ؽے ػقدين ؽا ـطمى فے ؽن يؿحاق
ذدن عالؼے كی خوً ـختاری دے ًدتبرًيری ننیو فوئی۔
 – 1959ریيدتهائے ـتحدن نے فويئی ؽے باذندوو دے ین پوچونے ؽے ؿئے يیك يدتصويب ريئے ؽروينے ؽا بندودت كیيؽن ىیي ون زیر تحفظ عالؼے ؽے سور پر يپنی حیثیت
برؼرير رؽونا چاہتے نیو یي يیك ریيدت ؽے سور پر ریيدتهائے ـتحدن میو ذاـل فونا چاہتے نیو۔ يیك ـويػق نتیجن ؽے ـفاً میو ينهوو نے يؼويم ـتحدن ؽا الزمی ؼرير ًیي فوي
تیدري دويل ىدانی دے حذف ؽر ًیي یعنی ین ؽن ىیي فويئی ؽے باذندے ىزيًی چاہتے نیو۔ فويئی میو تعینات  10,000يـریكی ػوجیوو ؽے زيئد ووٹوو كی ـدً دے
ينهوو نے يـریؽن میو ذاـل فونے ؽے ؿئے يؽثریتی ووٹ حارل ؽر لیي يور پور فويئی ؽو يپنی پچادویو ریيدت ؽے سور پر داته ذاـل ؽر لیي۔
 – 2015فويئی يب بهی يـریكی يیـپائر كی خوبصورت ترین نو ىباًی فے يور ریيدتهائے ـتحدن يـریؽن يب بهی ىزيًی ؽے سمبلار فويئی ؽے باذندوو ؽو نرغے میو ؿئے فوئے
فے۔ لیؽن ؽى تک؟

يـریكی روزينن ین وعظ ؽرتے رہتے نیو " فم روئے زمین پر عظیم ترین ؼوم نیو!"
يور ون يپنے يدكول ؽے بچوو ؽو بهی يپنا پیـانِ يساعت دكواتے نیو۔ ( " ۔ ۔ ۔ دى ؽے ؿئے ىزيًی يور ينصاف ؽے داته!) (" )"!...with liberty and justice for all
فويئی ؽے باذندوو ؽا جويب فے:

فويئی يـریؽن ننیو فے ،يور ؽبهی ننیو فوؾا!

يد ؽا ىزيًی كی سمبلار ًیؾر ؼوـوو ؽے داته كیي تعمق فے؟ ين كی ىپس میو ؽافی ـناثمت فے۔ ًنیي بور میو ؽچه ـقبوزن يؼويم ىزيًی حارل ؽرنے كی جد وجهد ؽر
رنی نیو۔ ين ؽے پاد ین بتانے ؽے ؿئے يپنی يپنی ًيدتانیو ـوجوً نیو ؽن ؼابض يػويج نے ين ؽو ًبانے ؽے ؿئے بین يالؼويمی ؼوينین ؽو كیدے توڑي ـروڑي يور نظر ينديز كیي۔
فويئی ؽے باذندے ؽاؤىئی ؽے جسیرے پر ،جو ؽن يیك باغی جسیرن فے ،يیك ـدتقل تعلیمی ننائش ـنعقد ؽر ؽے ًنیي بور ؽے زيئرین ؽو ىؾان ؽرنے ؽے ؿئے يپنی ًيدتانوو
يور جونڈوو كی ننائش ؽرنا چاہتے نیو ،یقینا ،ین ـويً ينٹر نیٹ پر بهی ًدتیيب فوؾا يور ؽئی ًودری زبانوو میو يد ؽا ترجنن كیي جائے ؾا۔
--

