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 تعلق داہوائی  –ی مختصر تاریخ دامریکہ استہائے متحدہ ری

 

 ا۔تتسلیم کی نالحیثیت  دی دیس، آزاد حکمرانریاستہائے متحدہ امریکہ نے ہوائی نوں ایک  – 1826

 

 تےا  ے وزیر نے ہوائی استہائے متحدہ دری تے، ےا وچے مفاد د ی سالمتیاستہائے متحدہ دری پئی ایہہقبضہ کر لیا  تےہوائی  نالس بہانے ینے ادی نیوی ریاستہائے متحدہ  – 1893

 اسانی" ںون( Liliuokalani) ل لیو کاالنی ی ملکہد ریاستہائے متحدہ نے ہوائی فیر۔ یتا دمنادی کر تےے طور د عالقے ک زیر تحفظے ا  کہ دامری بارے ہوائی تےا تجھنڈا لہرا د نامریک

تا"  (تے پڑھو http://www.kanakamaolipower.org/history.phpا احتجاج )ملکہ د ۔نال الہ د 

 

لوزیانا، فلوریڈا،  توں پہلوںس یحاالنکہ ا، نوں آپنے نال جوڑ لیا " ہوائیتے"با ضابطہ طور  ،بچدیاں ہویاں توں رسماں یاںجیہ اقرار نامےے الحاق دریاستہائے متحدہ نے  – 1898

آپنی  عالقہ ڑن واالپئی ج   دے ناں ہون دا مطلب اےمعاہدہ  نال جوڑن دے کسے پاروںنون ق ۔ بین االقوامیاقرانامے کیتے گئے َسن ن ویلےنوں نال جوڑ عالقیاں دوجے تےٹیکساس 

 ۔ ہویا نئیںں دست بردار توآزادی 

 

نجے ای رکھنا چاہوندے نیں یاں ا ک تحفظ عالقے دے طور تے آپنی حیثیت ا   زیر   جے اوہ ،ووٹ پوائے پ چھن لئی کولوں ایہہ وسنیکاںے د ریاستہائے متحدہ امریکہ نے ہوائی – 1959

تا ہویاالزمی قرار  ولوںنے اقوام متحدہ  اںاونہ وچے مفاد جے دک موافق نتیا  ۔ لنا چاہوندے نیںریاستہائے متحدہ نال رَ ریاست وانگوں  تاسانی ا سرا سوالتی د   پئی ،ہیہایعنی  ،نال کڈھ د 

ووٹ  ودھ ہون دا نال َرلن لئیامریکہ  ووٹاں دی مدد نال اونہاں نے وادھو ےاں دامریکی فوجی 10,000 وچ لگے ہوئے۔ ہوائی یاں نئیں چاہوندے نیں لینا وسنیک ازادیے د ہوائی کیہہ

 لیا۔   تے نال َرالے طور است دری ویںہپنجاپنی نوں آ ر ہوائیتے فیحاصل کر لیا 

 

پ ر کدوں ۔ وچ لیا ہویا اےنرغے  وسنیکاں نوںے د ہوائی لوڑوندے د زادیہ ن وی اریاستہائے متحدہ امریکہ  کالونی اے، تے دی سب توں سوہنی ن بادشاہیامریک ہ ن ویہوائی  – اَج

 ؟تیک

 

نوں وی تابعداری  باالں یپنے اسکولآاوہ تے  وڈی قوم آں!"وئے زمین تے سب توں یں ر  سا :ایہہ وعظ کردے پھردے نیں تے ہر تھاں ج امریکنے پئی اَ ندا ابڑے افسوس نال آکھنا پی

 "!ازادی تے انصاف نال۔ ۔ ۔  سب لئی  "؟ایہہ عہد سکھاندے نیں دا

 

 مالحظہ کرو ،ازادی بارے ہور جانکاری لئی ہوائی دی تحریکِ

www.thelawfulhawaiiangovernment.org تے    www.kanakamaolipower.org 

http://www.kanakamaolipower.org/history.php
http://www.thelawfulhawaiiangovernment.org/
http://www.kanakamaolipower.org/
http://www.kanakamaolipower.org/


2 
 

 

 

 

 

 نوں گروور کلیو لینڈ امریکی صدر چٹھیاحتجاجی ئی ہیٹھاں لکھیا ہو (Liliuokalani)لِلیو کاالنی ملکہ  ی آئینی فرمانرواد آزاد بادشاہی دی ویلے، ہوائی دی بغاوت 1893 جنوری

دی یادگاری  1897تے ا ایس دستاویز نوں ہٹان دی منگ کیتی گئی سی۔ ندے سن، اوہناںنوں ہال شیری دیمیرین، جیہڑے حکومت دا تختہ ا لٹن لئی باغیاں  نامریکجدھے وچ  ،لِکھی

غیر مشروط اے پئی ملکہ تے اوہدی رعایا نے اوہدے بعدوں آؤن والی سرکار اگے کدے وی  ایہہ گل ثابت کردیدا اطالق بین االقوامی سرکاری قنون وچ کیتا جاندا اے۔ عرضداشت 

ٹےطور تے ہتھیا ۔ ہمیش لئی اے طور تے سرکار دے قنونی دی حیثیت ئی دی قنونی سرکارہوا ھڑی ِاک غیر قنونی سرکار سی۔ن والی ہر سرکار چَ جدھے پاروں آؤ :ر نئیں َسن س 

 ایہہ وے:ملکہ دی چٹھی  اڈھیس

 

وں ملکہ، رب دے کرم نال تے ہوائی دی بادشاہت ،لِلیو کاالنیمیں،  تے ساریاں کارروائیاں  اونہاں دے خالف کیتیاں ہویاں آئینی سرکار ید بادشاہی یآپنے تے ہوائی د دے آئین پار 

    ۔ ہویاں کیتیاں دعوٰی کردیاں عبوری سرکار قائم کرن دا کاِ  لئی دی تے ایہدے یلوکاں نے ایس بادشاہتہڑیاں بعض یکرنی آں ج حلفیہ طور تے احتجاج

 

 اسٹیونز ۔بآختیار وزیر عزت مآب جون ایل جدھے ،ںنوں تسلیم کرنی آاعلٰی فوج ی ریاستہائے متحدہ امریکہ دمیں  یپئ ایہہ

John L. Stevens)) دے  جاناں تے ،تصادم وچمسلح افواج  ہ ن یں۔سرکار دی حمایت کردے نوہ عبوری  پئیا تاعالن کی تے وچ الہیاں ہونولولو فوجاں دیاںہائے متحدہ نے ریاست

 وں تیک امریکن سرکارکرنی آں، جدحوالے  وس سمے تیکا اختیار اتے میں آپنا  تے ایس فوج دی تحریک  ی آںایہہ کم احتجاج کردیاں ہویاں کر رئن لئی، میں توں بچ ممکنہ ضیاع

میں جزائر ہوائی دے آئینی فرمانروا دے طور تے دعویدار  ، جدھیکے میرا اختیار مینوں پرتا دے گیدی کارروائی نوں منسوخ کر اںئندی، آپنے نماپچھوںپیش کیتے جان حقائق دے 

    آں۔

 

 انجام دتا گیا۔عیسوی نوں  1893جنوری،  17 ہونولولو وچ 

 


