ئامېرىكا بىلەن ھاۋاينىڭ مۇناسىۋىتى توغرىسىدا قىسقىچە تارىخىي تونۇشتۇرۇش
ٍ-6281ىيي ئبٍېرىنب ھبۋاً پبدىطبھيىقىْي ٍۈستەقىو ،ئۆز-ئۆزىگە خوجب بۈىىذىغبُ دۆىەت دەپ ئىتىراپ قىيذى.
ٍ -6281ىيي ئبٍېرىنب دېڭىس ئبرٍىَىسي ئبٍېرىنب دۆىەت بىخەتەرىىنىْي ببھبّە قىيىپ ھبۋاٍْي ئىگەىيىۋاىذى .ئبٍېرىنب ئەىچىخبّىسي ھبۋاٍذا
ئبٍرىنىْىڭ دۆىەت ببٍرىقىْي چىقىرىپ ،ھبۋاٍْي ئبٍېرىنب قوغذاٍذۇ دەپ رەسَىٌ جبمبرىىذى.
ئۈّىڭذىِ مېَىِ ئبٍېرىنب ھۆمۊٍىتي ھبۋاٍْىڭ ئبٍبه پبدىطبھي ّىرۇمبراّىَْي قوغالپ چىقبردى.
ٍ-6282ىيي ئبٍېرىنب «ھۆمۊٍەت دائىرىيىرى» ھبۋاٍْي قبراضيىق زېَىِ دەپ ئېالُ قىيىذى .خۈددى ئۈالر بۈرۇُ ىوٍىسئبّْب ،فىيورىذا،
تېنسبش ۋە ببضقب ٍەرىەرّي قبراضيىق زىَىِ قبتبرىغب مىرگۊزىۋاىغبّذەك بۈّىڭذىَۈ رەسَىٌ بېقىَْب مېيىطىَْبٍىسىىذىِ ئبتالپ ئۆتۊپ
مەتتي .خەىقئبرا قبّۈُ بوٍىچە رەسَىٌ بېقىَْب مېيىطىَْبٍە بوىَىسب ،دۆىەتْىڭ ئىگىيىل ھوقۈقىْي تبرتىۋاىغبُ بوىىذۇ.
ٍ -6898ىيي ئبٍېرىنب بىر قېتىٌ خەىق سبٍيىَي ئۆتنۊزۉپ ،ئبٍېرىنب تەرىپىذىِ قوغذىيىص ھبىىتىْي سبقالش ٍبمي ئبٍرىنىْىڭ بىر ضىتبتي
بوىۈش توغرىسىذا ھبۋاً خەىقْىڭ راٍىْي سىْىذى .ئبٍېرىنب ئۆزىگە پبٍذىيىق ّەتىجىگە ئىرىطىص ئۊچۊُ ،ة د ت ئبسبسىٌ قبّۈُ ّىساٍىذىني
ٍ-3ەسىيە ٍەّي ھبۋاً خەىقي ٍۈستەقىييىقْي خبالٍذۇ –ٍوق دىگەُ ٍەسىيىْي ّەزىرىذىِ قەستەُ سبقىت قىيذى .ھبۋاٍذا تۈرۇضيۈق ٍ01ىڭ
ئبٍېرىنب ئبرٍىَىسْىڭ بىيەت تبضالپ قوىيىطي بىيەُ ئبٍېرىنب مۆپ سبّيىق بىيەتْي قوىغب مەىتۊرۉپ ،ھبۋاٍْي ئبٍېرىنىْىڭ -01ضىتبتي قىيذى.
ٍ -2065ىيي ھبۋاً ٍەّىال بۊٍۊك ئبٍېرىنب ئىَپىرىَىسىْىڭ ئەڭ گۊزەه ٍۈستەٍيىنىسي بوىذى .ئبٍېرىنب ٍۈستەقىييىقْي ئبرزۇ قىيىذىغبُ
ھبۋاً خەىقىْي ٍەّىال بۈ دېڭىس قوىتۈقىغب بەّت قىيذى .بۈ ۋاقىت قبچبّغىچە داۋاٍيىطىالر؟
ئبمېرىكب ھەر كۊوى« :بىس ٌەرضبرىذىكى ئەڭ ئۈلۈغ دۆلەت »دەپ داۋراڭ سبلىذۇ.
ئۈّىڭ ئۊستىگە ئۆزىْىڭ ئوقۈغۈچىيىرىغب «ھەممە ئبدەمىىڭ ئەركىىلىكى ۋە ئبدىللىق ئۊچۊن……» دەپ قەسەً بىرىص توغرىسىذا تەربىَە
بىرىذۇ.
ھبۋاً خەىقْىڭ ئىْنبسي بوىسب  :ھبۋاً ئبٍرىنىغب تەۋە ئەٍەشٍ ،ەڭگۊ تەۋە ئەٍەش.
مۈستەقىللىقىى ئبرزۇ قىلىذىغبن ببضقب مىللەتلەر قبوذاقتۈ؟ بۈوىڭغب ئوخطبش ئىطالر وبھبٌىتى كۆپ .دۇوٍبدا مۈستەملىكە قىلىىغبن وۈرغۈن
دۆلەتلەر مۈستەقىللىقىى ئبرزۇ قىلىۋاتىذۇ .ئۈالروىڭمۈ ئوخطبضال تبرىخىً ھىكبٌىسى ببر بولۈپ ،ئۈالروى مۈستەملىكە قىلىپ،خەلقئبرا
كۈئەيKauai
قبوۈن ئۆتكىلىذىه قبوذاق ئۆتۊپ ،ببستۈرۇش ۋاستىلىرىىى كىطىلەرگە بىلذۉرۉضىى ئبرزۇ قىلىذۇ .ھبۋاي مىللىتى
ئبرىلى -قبرضىلىق كۆرسىتىص ئبرىلىذا مەڭگۊلۊك تەربىٍە كۆرگەزمىسى ئېچىپ ،ھبۋاٌىىڭ تبرىخىً ھىكبٌىسى ۋە دۆلەت ببٌرىقىىى
دۇوٍبوىڭ ھەر قبٌسى جبٌلىرىذىه كەلگەن سبٌبھەتچىلەرگە كۆرسەتمەكچى .ئەلبەتتە بۈ مبتېرىٍبلالر وۈرغۈن تىلالرغب تەرجىمە قىلىىغبن
بولۈپ ،ئىىتىېروىت توردىه تبپقىلى بولىذۇ.

