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ਮੂ.ੱ.. – ਸਵਾਈ ਦੇ ਰਯਸ਼ਤੇ ਦਾ ੰਖੇ ਇਰਤਸਾ 

 

1826 – ਮੂ.ੱ.. ਨੇ ਵਲਾਈ ਦੀ ਰਤਨਤ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਖੁਦਭੁਖਤਤਆਯ, ੁਤੂੰ ਤਯ ਦਲ਼ ਲਜੋਂ ਭਾਨਤਾ ਤਦੱਤੀ।  
 

1893 – ਮੂ.ੱ. ਨੇਲੀ ਨੇ ਵਲਾਈ ’ਤ ਇ ਫਵਾਨੇ ਕਫਜਾ ਕਯ ਤਰਆ ਤਕ ਇਵ ੂੰਮੁਕਤ ਯਾਜ ਦੀ ੁਯੱਤਖਆ ਦ ਤਵੱਤ ਤਲੱਚ ੀ, ਅਤ ੂੰਮੁਕਤ ਯਾਜ ਦ ਭੂੰ ਤਯੀ ਨੇ ਵਲਾਈ ’ਤ ਇਵ 
ਦਾਅਲਾ ਕਯਦ ਵ ਅਭਯੀਕੀ ਝੂੰਡਾ ਰਤਵਯਾ ਤਦੱਤਾ ਤਕ ਵਲਾਈ ੂੰਮੁਕਤ ਯਾਜ ਦੀ ੁਯੱਤਖਆ ਛਤਯੀ ਵਠ ੀ। ਪਯ ਮੂ.ੱ. ਦੀ ਯਕਾਯ ਨੇ ਵਲਾਈ ਦੀ ਯਾਣੀ ਤਰਤਰਊਕਰਾਨੀ ਨੂੂੰ  
ਉਦੀ ੱਤਾ ਤੋਂ “ਚੁਕ ਚੁਕ ਵਟਾ ਤਦੱਤਾ”। (ਯਾਣੀ ਦ ਤਲਯਧ ਨੂੂੰ  http://www.kanakamaolipower.org/history.php ’ਤ ੜ੍ਹ)। 
 

1898 – ੂੰਮੁਕਤ ਯਾਜ ਨੇ “ਅਤਧਕਾਤਯਤ ਤਯ ’ਤ” ਵਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਯਲਾਂ ੂੰ ਧੀ ਲਯਗੀਆਂ ਯਭੀ ਕਾਯਲਾਈਆਂ ਨੂੂੰ  ਫਾਈਾ ਕਯਦ ਵ ਆਣ ਤਲੱਚ ਤਭਾ ਤਰਆ ਵਾਰਾਂਤਕ ਇਤੋਂ 
ਤਵਰਾਂ ਰਾਊੀਆਨਾ, ਪਰਤਯਡਾ, ਟਕਾ, ਅਤ ਵਯ ਤਖੱਤਤਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਣ ਤਲੱਚ ਯਾਉਂਦ ਭੇਂ ਇਵਨਾਂ ੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਭਲ਼ਾ ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਯਵਾ ਵ। ਅੂੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ਕਨੂੂੰ ਨ 
ਭੁਤਾਤਫਕ ਕਈ ਲੀ ਯਲਾਂ ੂੰ ਧੀ ਨਾ ਵਣ ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਤਕ ਯਾ ਗ ਦਲ਼ ਦੀ ਰਬੂੱਤਾ ਨੂੂੰ  ੌਂਤਆ ਨਸੀਂ ਤਗਆ ਵ। 
 

1959 – ਮੂ.ੱ. ਨੇ ਵਲਾਈਅਨ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਵ ੱੁਛਣ ਲਾਤ ਇੱਕ ਜਨਭਤ ਦਾ ੂੰਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ੀ ਤਕ ਕੀ ਉਵ ਆਣੀ ੁਯੱਤਖਆ ਛਤਯੀ ਲਾਰੀ ਅਲਥਾ ਨੂੂੰ  ਫਯਕਯਾਯ ਯੱਖਣਾ 
ਚਾਵੁੂੰ ਦ ਵਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਜ ਲਜੋਂ ਮੂ.ੱ. ਨਾਰ ਜੁੜ੍ਨਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦ ਵਨ। ਤਕ ਭਨੂੰਦ ਤਨਯਣ ਦ ਤਵੱਤ ਤਲੱਚ, ਉਵਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਫੁੱ ਝ ਕ ਤੀਜ ਲਾਰ ਨੂੂੰ  ਬੁਰਾ ਤਦੱਤਾ ਜ ੂੰਮੁਕਤ 
ਯਾਲ਼ਟਯ ਦ ਚਾਯਟਯ ਦੁਆਯਾ ਰਾਜਭੀ ਫਣਾਇਆ ਤਗਆ ਵ, ਤਕ ਕੀ ਵਲਾਈਅਨ ਰਕ ੁਤੂੰ ਤਯਤਾ ਚਾਵੁੂੰ ਦ ਵਨ। ਵਲਾਈ ਤਲੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 10,000 ਤਭਰਟਯੀ ਯਤਲਭੱਨ ਤੋਂ 
ਤਭੀਆਂ ਲਧਯ ਲਟਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ, ਉਵਨਾਂ ਨੇ ਮੂ.ੱ. ਨਾਰ ਜੁੜ੍ਨ ਲਾਤ ਫਵੁਤਗਣਤੀ ਲਟ ਵਾਰ ਕਯ ਰਈ, ਅਤ ਵਲਾਈ ਨੂੂੰ  ਆਣ ੂੰਜਾਵਲੇਂ ਯਾਜ ਲਜੋਂ ਲ਼ਾਭਰ ਕਯ ਤਰਆ 
ਵ।  
 

ਅੱਜ – ਵਲਾਈ ਅਜ ਲੀ ਅਭਯੀਕਨ ਾਭਯਾਜ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ੁੂੰ ਦਯ ਫਤੀ ਵ, ਅਤ ਮੂ.ੱ.. ਅਜ ਲੀ ਇਦੀ ੁਤੂੰ ਤਯਤਾ ਦੀ ਭੂੰਗ ਕਯ ਯਵ ਵਲਾਈ ਰਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਕ ਕ ਯੱਖ ਤਯਵਾ ਵ। 
ਯ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ? 

 

ਅੱਜ ਦ ੱ ਖ ਦੀ ਗੱਰ ਸੈ, ਅਭਯੀਕਨ ਸਯ ਜਗਸ ਇਸ ਨੀਸਤ ਰਦੰਦੇ ਸਨ: “ਅੀਂ ਧਯਤੀ ਦੇ ਤਰ ’ਤੇ ਬ ਤੋਂ ਭਸਾਨ ਕਭ ਸਾਂ!” (“We are the greatest nation on the 

face of the Earth!”) ਅਤ ਉਵ ਆਣ ਕੂਰੀ ਫੱਤਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਪਾਦਾਯੀ ਦੀ ਵੁੂੰ  ਤਲੱਚ ਕੀ ਤਖਾਉਂਦ ਵਨ? “...ਾਰਯਆਂ ਵਾਤੇ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਰਨਆਂ ਦੇ ਨਾਰ!” 

 

ਸਵਾਈ ਰਕਾਂ ਦੇ  ਤੰਤਯਤਾ ਵਾਤੇ ਅੰਦਰਨ ਫਾਯੇ ਜਾਣਨ ਰਈ ਦੇਖ www.kanakamaolipower.org ਅਤੇ  www.thelawfulhawaiiangovernment.org 

http://www.kanakamaolipower.org/history.php
http://www.kanakamaolipower.org/
http://www.thelawfulhawaiiangovernment.org/
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ਜਨਵਯੀ 1893 ਦੇ ਰਵਦਯਸ ’ਤੇ, ਯਾਣੀ ਰਰਰੀਊਕਰਾਨੀ, ਜ ਸਵਾਈ ਦੀ ਖ ਦਭ ਖਰਤਆਯ ਰਤਨਤ ਦੀ ੰਰਵਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ੀ, ਨੇ ਮੂ.ੱ. ਦੇ ਯਾਸ਼ਟਯਤੀ ਗਯਵਯ 
ਕਰੀਵਰੈਂਡ ਨੰੂ ਯਾਜ ਰਟੇ ਰਵੱਚ ਾਰਜਸ਼ਕਾਯਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਸ ਦੇ ਯਸੇ ਮੂ.ੱ. ਭੇਯੀਨਜ ਨੰੂ ਸਟਾ ਜਾਣ ਦੀ ਭੰਗ ਕਯਦੇ ਸ ਰਨਭਨਰਰਖਤ ਰਵਯਧ ੱਤਯ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ੀ। ਇ 
ਦਤਾਵੇਜ ਦੇ ਉਮਗ ਅਤੇ 1897 ਦੀ ਮਾਦਗਾਯੀ ਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜਨਤਕ ਕਨੰੂਨ ਰਵੱਚ ਰਖਰਾਯੇ  ਸ ਸਨ। ਇਸ ਾਫਤ ਕਯਦਾ ਸੈ ਰਕ ਯਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦੀ 
ਯਜਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਫਨਾਂ ਸ਼ਯਤ ਯਕਾਯ ਕਰ ਆਤਭ-ਭਯਣ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜ ਇਦੇ ਫਾਅਦ ਆਵੇਗੀ: ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਵਾਈ ਰਵੱਚ ਫਾਅਦ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਰੀ ਸਯੇਕ 
ਯਕਾਯ ਕੇਵਰ ਇੱਕ ਮਥਾਯਥਕ (de facto) ਯਕਾਯ ਸੈ। ਕਨੰੂਨਨ ਸਵਾਈਅਨ ਯਕਾਯ ਸਭੇਸ਼ਾ ਵਾਤੇ ਸੱਕੀ ਯਕਾਯ ਦੇ ਆਣੇ ਯ ਤਫੇ ਨੰੂ ਫਣਾਕੇ ਯੱਖੇ ਸ ਸੈ। ਥੇ ਯਾਣੀ 
ਦਾ ੱਤਯ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਰਯਸਾ ਸ:ੈ 
 

ਭੈਂ, ਰਰਰੀਊਕਰਾਨੀ, ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭੇਸਯ ਨਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਈਅਨ ਰਤਨਤ ਦੇ ੰਰਵਧਾਨ ਤਰਸਤ, ਯਾਣੀ, ਥੇ ੱਚੇ ਭਨ ਨਾਰ ਭੇਯੇ ਰਖਰਾਪ ਅਤੇ ਸਵਾਈਅਨ ਰਤਨਤ ਦੇ 
ਰਖਰਾਪ ਕ ਝ ਰਵਅਕਤੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵੱਰੋਂ  ਕੀਤੇ ਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਾਯੇ ਕਾਯਜਾਂ ਦੇ ਰਖਰਾਪ ਰਵਯਧ ਜਤਾਉਂਦੀ ਸੈ ਜ ਇ ਰਤਨਤ ਦੀ ਅਤੇ ਇਦੇ ਵਾਤੇ ਇੱਕ ਆਯਜੀ ਯਕਾਯ 
ਥਾਤ ਕਯਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਯ ਯਸੇ ਸਨ। 
 

ਇਸ ਰਕ ਭੈਂ ੰਮ ਕਤ ਯਾਜ ਅਭਯੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤਵਯ ਪਜ ਅੱਗੇ ਸਾਯ ਭੰਨਦੀ ਸਾਂ ਰਜਦ ੇਰਭਰਨਟਯ ਰੈਨੀਟੈਂਸ਼ਯੀ, ਭਸਾਂ ਭਰਸਭ ਜਸਨ ੱਰ. ਟੀਵਨਜ, ਨੇ ੰਮ ਕਤ ਯਾਜ 
ਦੀਆਂ ਪਜਾਂ ਨੰੂ ਸਨੋਰ ਰੂ ਰਵਖੇ ਉਤਾਰਯਆ ਸੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੈ ਰਕ ਉਸ ਆਯਜੀ ਯਕਾਯ ਦਾ ਭਯਥਨ ਕਯੇਗਾ। ਸ ਣ ਸ਼ਸ਼ਤਯਫੱਧ ੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਯਾਅ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨ ਦੀ ਸਾਨੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ, ਭੈਂ ਰਵਯਧ ਤਰਸਤ ਅਰਜਸਾ ਕਯ ਯਸੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਫਰ ਦ ਆਯਾ ਭਜਫਯੂੀ ਵੱ ਆਣੀ ਅਥਾਯਟੀ ਨੰੂ ਉ ਭੇਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਯਸੀ ਸਾਂ 
ਜਦ ਤੱਕ ੰਮ ਕਤ ਯਾਜ ਦੀ ਯਕਾਯ, ਇ ਾਸਭਣੇ ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਨਜਯ, ਆਣੇ ਰਤੀਰਨਧਾਂ ਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਨੰੂ ਵਾ ਨਸੀਂ ਭੜਦੀ ਅਤੇ ਭਨੰੂੈ ਉ ਅਥਾਯਟੀ ਰਵੱਚ 
ਭ ੜ ਫਸਾਰ ਨਸੀਂ ਕਯਦੀ ਰਜਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭੈਂ ਸਵਾਈ ਦੀਾਂ ਦੀ ੰਰਵਧਾਨਕ ਸ਼ਰਸਨਸ਼ਾਸ ਸਣ ਵਜੋਂ ਕਯਦੀ ਸਾਂ। 
 

17 ਜਨਵਯੀ, 1893 ਈਵੀ ਨੰੂ ਸਨੋਰ ਰੂ ਰਵਖੇ ਰਰਰਖਆ ਰਗਆ। 


