Tóm tắt lịch sử mối quan hệ Mỹ – Hawaii
1826 – Mỹ công nhận Vương quốc Hawaii là một quốc gia độc lập có chủ quyền.
1893 – Hải quân Mỹ chiếm đóng Hawaii, viện cớ rằng đó là vì lợi ích an ninh của Mỹ, và Bộ trưởng Mỹ đã cắm cờ Mỹ trên
đảo Hawaii đồng thời tuyên bố rằng Hawaii sẽ là quốc gia được Mỹ bảo hộ. Sau đó chính phủ Mỹ đã “hạ bệ” Nữ hoàng
Hawaii Liliuokalani (Xem sự phản đối của Nữ hoàng tại http://www.kanakamaolipower.org/history.php).

1898 – Mỹ “chính thức” thôn tính Hawaii, phớt lờ các nghi thức như hiệp ước sáp nhập, hiệp ước mà họ đã luôn bao gồm

trước đó khi sáp nhập Louisiana, Florida, Texas và các lãnh thổ khác. Theo luật pháp quốc tế, không có hiệp ước sáp nhập
nghĩa là chủ quyền của quốc gia bị sáp nhập chưa bị mất.

1959 – Mỹ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để hỏi xem liệu người dân Hawaii muốn giữ nguyên tình trạng được bảo hộ
hay muốn sáp nhập với tư cách là tiểu bang của Mỹ. Nhằm đạt được kết quả thuận lợi, họ dễ dàng bỏ qua câu hỏi thứ ba

như quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc, là liệu người dân Hawaii có muốn độc lập hay không. Với sự hậu thuẫn
của số lượng phiếu bầu nhiều hơn từ 10.000 quân nhân Mỹ đóng tại Hawaii, họ đã có được đa số phiếu để sáp nhập
Hawaii và sau đó tính Hawaii là bang thứ 50 của Mỹ.

Hôm nay – Hawaii vẫn là thuộc địa xinh đẹp nhất của Đế quốc Mỹ và Mỹ vẫn đang tiếp tục đàn áp những người Hawaii tìm

kiếm độc lập. Nhưng được bao lâu…?

Người Mỹ ngày nào cũng hô to khẩu hiệu rằng: “Chúng ta là quốc gia vĩ đại nhất trên Thế giới!”

Và họ thậm chí còn dạy học sinh phát biểu Lời thề trung thành: “…với sự tự do và công bằng cho tất cả mọi người!”

Câu trả lời của người Hawaii là: Hawaii không phải và sẽ không bao giờ là Mỹ!

--Cần phải làm gì với những quốc gia đang tìm kiếm độc lập khác? Có rất nhiều điểm tương đồng. Trên toàn thế giới có rất
ít quốc gia bị chiếm đóng đang đấu tranh để giành độc lập. Họ có những câu chuyện riêng cho thấy cách thức mà các thế
lực xâm lược xuyên tạc hay phớt lờ luật pháp quốc tế để đàn áp họ. Người dân Hawaii muốn mở một cuộc triển lãm giáo
dục thường xuyên trên đảo Kauai - đảo đấu tranh - và triển lãm các câu chuyện cũng như những lá cờ của họ nhằm
truyền đạt thông tin đến du khách trên toàn thế giới. Tất nhiên, tài liệu này cũng có sẵn qua internet và sẽ được dịch sang
nhiều ngôn ngữ khác.

