
 
ABD - Hawai ilişkilerinin kısa bir geçmişi 

 
1826 - ABD, Hawai'yi egemen, bağımsız bir ülke olarak kabul etti. 
 
1893 - ABD Deniz Kuvvetleri, Hawai'nin işgalinin Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için yararlı olduğu bahanesiyle Hawai'yi işgal 
etti ve Amerika Birleşik Devletleri Bakanı, Hawai'de Amerikan bayrağını göndere çekerek Hawai'yi Amerika Birleşik Devletleri'nin 
koruması altındaki bir devlet olarak ilan etti.  Ardından ABD hükümeti Hawai Kraliçesi Liliuokalani'yi görevden aldı (Kraliçenin 
protestosunu http://www.kanakamaolipower.org/history.php adresini ziyaret ederek okuyabilirsiniz). 
 
1898 - Amerika Birleşik Devletleri, önceden Louisiana, Florida, Texas ve diğer bölgeleri ilhak ederken her zaman uymuş olduğu ilhak 
antlaşması gibi formaliteleri uygulamaya gerek duymadan Hawai'yi "resmi" olarak ilhak etmiştir. Uluslararası kanunlara göre bir ilhak 
antlaşmasının bulunmaması ilhak edilen ülkenin kendi egemenliğinin devam ettiği anlamına gelmektedir. 
 
1959 - ABD, Hawai'lilere Amerika'nın koruması altında kalma durumunu devam ettirmek ya da bir eyalet olarak ABD'ye katılmak isteyip 
istemediklerinin sorulduğu bir referandum düzenlemiştir. İstedikleri sonucu alabilmek için, Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre 
sorulması gereken Hawai'lilerin bağımsızlık isteyip istemediği sorusu bilerek referandumda sorulmamıştır. Hawai'de ikame edilen 
10.000 Amerikan askeri gücü görevlisinin oylarının da yardımıyla çoğunluk ABD'ye katılma yönünde oy kullanmış ve Hawai ellinci 
eyalet olarak ilan edilmiştir. 
 
Bugün - Hawai hala Amerikan İmparatorluğu'nun en güzel kolonisidir ve ABD hala bağımsızlık isteyen Hawai'lileri uzakta tutmaktadır. 
Fakat bu daha ne kadar sürebilir...? 
 
Amerikalılar her gün gururla yeniden şunu söylüyorlar: "Biz dünya üzerindeki en büyük milletiz!" 
Hatta okullarda öğrencilerine Bağlılık Yemini'nde şunu söylemeyi öğretiyorlar: "...özgürlük ile ve herkes için adalet!"  
 
 
Hawai'lilerin yanıtı ise:   Hawai Amerika değil ve asla da olmayacak! 
 
--- 
Peki bunun özgürlükleri için mücadele eden diğer milletler ile ne ilgisi var? Bu milletler arasında büyük benzerlikler vardır. 
Dünyada işgal altında olan milletlerin bir çoğu bağımsızlıklarını kazanmak için uğraş vermektedir. Hepsinin, işgalci güçlerin 
uluslararası kanunları uygulamamak amacıyla bu kanunları çarpıtmaları ya da yok saymaları ile ilgili anlatacakları kendi 
öyküleri vardır. Hawai vatandaşları, isyankar Kauai adasında kalıcı bir eğitici sergi açarak tüm dünyadan gelecek ziyaretçilere 
kendi öykülerini anlatmak ve onları eğitmek istemektedirler. Elbette bu materyale Internet aracılığıyla da ulaşılabilecek ve 
birçok farklı dile tercüme edilecektir.  
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