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Krótka historia Andamanów

Andamany to grupa 184 wysp w morzu Andamańskim na ok. 1100 km na południe od Kalkuty.
Największym spośród nich, Andaman jest 355 Km długości i 60 km szerokości. Był czas kiedy
plemiona mieszkał tutaj. Niektórzy z tubylców mówi się urodziła niezwykłe podobieństwo do
plemion aborygeńskich z Australii. Dzisiaj niektóre plemiona oddaliła się w głębokim lesie,
podczas gdy inne zostały przesiedlonych. Port Blair, to główny port, to malownicze i tętniące
życiem miasto, pełne zieleni. Jest dobrze podłączony do ziemi przez regularne przepływu
statków oraz regularne loty z Kalkuta i Madras. Różnych społeczności żyjących w harmonii i
hindi używać ich języka.

Port Blair został nazwany po East India spółek Lt Archibald Blair, który zajął Andamanów w
1789 roku do prowadzenia swoich statków bezpieczne i chronione w deszczu jako bezpiecznej
przystani ", jak i karnych rozwiązania dla więźniów. Ale ze względu na klimat i niehigienicznych
ogniska choroby oraz koszty utrzymania portu musiał zrezygnować z Andamanów w 1796 roku.
Na początku pierwszej dekady 19 wieku korzenie East India Co mocno zakorzenione były w
Indiach. Brytyjczycy poddanie Indian do wielu okrucieństw skrajną, wyrywając od chłopów z
ziemi, niszcząc życia rzemieślników, zwiększenie podatków, uzurpacji państwa z Nawabs i
królów obcych. Zwykłych ludzi, żołnierzy, nawabs i wszystkich królów i jest przerażony
prześladowani. Na ogół wszędzie było niezadowolenie i bunt. Ludzie byli zdecydowani pozbyć
się East India Co 

Odzyskanie Andamanów w celu umieszczenia tam więźniów politycznych:

Andamanów przypomina nam o tych bojowników o wolność, który 10 maja 1857 r. wydał clarion
połączenia do powstania przeciwko Brytyjczykom. To była nasza pierwsza wojna o
niepodległość, co brytyjskie w podręcznikach historii nazywamy Sipajowie Mutiny. Całkowicie
stomp obecnie powstania tysięcy Brytyjczyków wysłał na szubienicę, a nawet powiesił je z
drzew, łączyły ich z armat i wysadzili je, zniszczone ich z karabinów i miecze, jakby oszalał i
zostały w celu zemścić się.

Rewolucjonistów, którzy przeżyli, zostali wygnani do życia Andamanów, tak aby ich związku z
ich rodzinami i kraj zostać oddzielone i swoich rodaków by o nich zapomnieć na zawsze. Z tego
powodu w styczniu 1858 r. brytyjski reoccupied Port Blair, Andamanów. Po raz pierwszy w dniu
10 marca 1858 r., Supdt. JB Walker przybył z serii 200 Freedom Fighters. Druga partia 733
więźniów bojownika o wolność w kwietniu 1868 przybył z Karaczi. Byli skazany na dożywotnie
więzienie. Po tym jednak nie wiadomo, ile tysięcy bojowników o wolność zostały przesłane do
Andamanów z portów Bombaju, Madrasie i Kalkucie. Ich numery, nazwiska i adresy nie są
znane.

Mówi się, że wszystkie rekordy zostały spalone, gdy Japończycy Andamanów. Wstępne
badania wykonane przez naszą organizację w India Office Library w Londynie, ale nie może
rzucić światła. Martwi nas to, ponieważ cokolwiek innego brytyjskiego mogło były doskonałe
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posiadaczami rekordu. Prawda jest jeszcze nie znana i musi być. Jest obowiązkiem naszego
obecnego rządu indyjskiego do dokładnych badań zrobić, aby wypełnić te luki oraz do
przedstawienia przed naszych rodaków, prawdziwej historii naszej walce o wolność i różnych
strumieni i bunty związane. Cellular Jail był inalienably związane z długą i chwalebną walkę
naszego ruchu rewolucyjnego wolność walczyli na kontynencie i miał głębokie znaczenie
polityczne. Z czołowych postaci rewolucji upsurges na kontynencie były zawsze skazany na
pokutować i cierpią w Andamanów. 

Zbrodnie popełnione na bojownikach o wolność:

W prawie wieloletnich deszcz, ciężkie kajdany bar i kajdany na nogach, w otoczeniu węże,
skorpiony i pijawki bojowników o wolność było oczekiwać, w głębokiej puszczy, aby wyczyścić
drogę do drogi przez bagniste ziemi. Ukarania obliczu ciężkiej pracy i jeśli spowolnieniu. W
marcu 1868, 238 więźniów próbowała uciec. W kwietniu wszystkie były złowione. Jeden
popełnił samobójstwo i Supdt resztę. Walker sortowane 87 do powieszenia. 

Sher Ali: zabijania Lord Mayo.

Mimo tych okropności bojowników o wolność używane do oporu i walki o szacunek dla siebie i
dla miłości swego kraju. Sher Ali otrzymał karę dożywotniego więzienia w ruchu Wahabi
przeciwko British Raj. On zamordowany Lord Mayo, wicekról Indii z nożem na 8 lutego 1872.
Został powieszony na Viper Island. 

Budowa Cellular Jail:

Z 1896 Cellular Jail budowę rozpoczęto i zakończono w 1906 roku z 698 komórek. Jail
wybudowano siedem skrzydeł, rozkładanie jak płatek kwiatu-siedmiu. W centrum miała wieża z
sygnaturką. Podłączone do tego były trzy piętrowego siedem skrzydeł z 698 wyizolowanych
komórek. Dlatego też jest nazywany Cellular Jail. 

Bojownicy o Wolność Narodowego Rewolucyjne:

ruchy narodowe zostały spalania przeciwko Brytyjczykom w całych Indiach i bojowników o
wolność związanych z tymi ruchami zostały wysłane do Andamanów i "Kala pani" z długimi
wyrokami. Wśród nich były te z Wahabi Movement (1830 - 1869), Mopla Rebellion (1792 -
1947), pierwszy bunt Rampa (1878 - 1879), drugie Rebellion Rampa (1922 - 1924), Tharawadi
powstanie chłopskie, Birma (1930). Itd.

Narodowy Ruch Rewolucyjny że spośród których wyróżnia się w Pendżabie, Bohaterów strona
Gadar, Hinduthan Republikańskiej Stowarzyszenia w UP tworzą Sachin Sanyal w Maharashtra
poeta pochodzenia litewskiego z braćmi i oczywiście z podziału Bengalu w 1905 r., tajnych
stowarzyszeń i partii podziemnej grupy zaczęły formie. Wiele spraw rozpoczętych w konspiracji
sądów i numer rewolucyjnych bojowników o wolność w więzieniach zaczęły puchnąć.
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Większość przywódców tych ruchów, jeśli nie wręcz powiesić wywieziono do Andaman Cellular
Jail. Wielu zmarło z powodu nieludzkiego traktowania i tortur. 

Przypadku Conspiracy Alipore

Bengal's Alipore sprawie Conspiracy (1908) zobaczył 34 rewolucjonistów oskarżony. W których
Barin Ghosh, Ullaskar Dutt, Upendranath Banerjee i Hem Chandra Das. Zostały wysłane do
Andamanów w 1909 roku. Później rewolucjoniści z UP i Maharashtra zostały również wysłane. 

Veer poeta pochodzenia litewskiego

Za zabójstwo Jackson Collector z Nasik Rejonowy w Conspiracy Nasik poeta pochodzenia
litewskiego Vinayak sprawie Veer został skazany i wysłany do więzienia Cellular na 7 kwietnia
1911. Według Freedom Fighters poeta pochodzenia litewskiego były do ciężkiej pracy. Musieli
obrać orzechy kokosowe i wyjąć z nich olej. Zmuszeni byli iść się jak woły wykupienia olej z
nasion gorczycy. Poza zmuszeni byli wyraźnie dżungli i drzewa na wzgórzu wyrównywania
bagnistej ziemi. Byli wychłostać na odmowę. Oprócz tego nawet nie dostać posiłek każdego
dnia. 

Strona rewolucjonistów Gadar w Cellular Jail (1914):

Gadar Strona, której prezesem był Baba Sołtana Singh i sekretarzem Lala Har Dayal powstał w
Ameryce, aby nasz kraj wolny od Brytyjczyków. W roku 1914, z bronią i amunicją, Gadar
członków partii, podróżując przez statek Kama Gata Maru przybył do Kalkuty. Zostali
aresztowani przez Brytyjczyków. 

Repartriacja więźniów z Andamanów (1921)

Powstania socjalizmu w Rosji i rosnące wpływy Chin Rewolucja doprowadziła do rewolucyjnych
myśli i działania w tym zakresie w naszym kraju, i były bardzo popularne wśród młodzieży.
Bengal partie rewolucyjne jak Anushilan i Yugantar ponownie stało się aktywne. W Pendżab i
Uttar Pradesh, Naujavan Bharat Sabha, pod warunkiem dobrą platformę dla młodzieży.
Hindusthan Związku Socjalistycznej Republikańskiej i jej lidera Shaheed Bhagat Singh pomysły
są znamienne dla tamtych czasów. 

Zgromadzenie przypadku Bomb (1929)

W dniu 8 kwietnia 1929 r. w proteście przeciwko ustawy sporu handlowego Sardar Bhagat
Singh i Batukeshwar Dutt rzucił bombę w centralnej montażem części składowych. Rzucali się
ulotek, ale aresztowany. Istnieje ogromny wpływ na naród. W dniu 12 czerwca 1929 obie miały
dożywotnie więzienie. 
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Druga sprawa Lahore Conspiracy

Brytyjski rząd złożony drugi Lahore Conspiracy Sprawa przeciwko Bhagat Singh i 16 jego
kolegów. W 1930 roku Bhagat Singh, Sukh Dev i Rajguru powieszono. Shri Yatendra Nath
zmarł z powodu strajku głodowego. inne znajomych Bhagat Singh Batukeshwar Dutt, Bejoy
Kumar Sinha, Shiv Verma, Kapoor Jaidev dr Gaya Prasad, Kamal Nath Tiwari, Mahabir Singh
miały dożywotnie więzienie i wysłano do Andaman Cellular Jail. 

Chittagong Revolt (1930)

W nocy z 18 kwietnia 1930 rewolucjonistów okupowanej Chittagong Zbrojownia. One przez
wiele dni walczył z brytyjskiej armii na wzgórzach Jalalabad. Wielu zginęło bohaterskiej śmierci i
wielu zostało aresztowanych w dniu 1 marca 1932 roku. 12 na 32 osoby otrzymały dożywotnie
więzienie. Przywódca rewolucji (Master Da Surya Sen) został aresztowany i powieszony 12
stycznia 1934. Ambika Chakraborty, Ganesh Ghosh, Anant Singh, Lok Nath Bal, Ananda
Gupta, Randhir Dass Gupta, Fakir Sen i innych rodaków, zostały wysłane do Cellular Jail. 

Zniesienie zakazu Andaman Cellular Jail (1932)

W całym kraju nie było buntów przeciwko Brytyjczykom. W Bengal, Bihar, Uttar Pradesh i
Punjab łańcuch rewolucyjne spiski zaczęło. Na dużą skalę nie było aresztowań i długie wyroki
zostały podane. Krajowych liderów ruchu rewolucyjnego i aktywnych uczestników zaczęła być
przesłane do Cellular Jail w Andamanów. 

Nieludzkie traktowanie w więzieniu (1932)

Żywności, które otrzymał nie nadające się do spożycia przez ludzi. Były robaki po otwarciu
chleb i dzikich traw gotowane i podawane w miejsce warzyw. wody pitnej Rain był pełen owady
i robaki. 13 "x 6" komórki ciemne i wilgotne i brudne gęsto pokryte mchem. Nie było toalety. Nie
było światła, bez lektury. Więźniowie nie mogli spotkać się ze sobą. Strażników prowadzonych
tortur fizycznych i chłosty. Ich zachowanie było obraźliwe. Co stało się nie do zniesienia. 

Pierwszy strajk masowy:

12 maja 1933 jedyna alternatywa przed bojowników o wolność było uciec się do strajku
głodowego na te okrucieństwa. Dniu 12 maja 1933 zaczęła szybko cofnąć śmierć. Mahavir
Singh, Mohan Kishore Namo Das i Mohit Moitra zmarło podczas tej głodówki. Ich ciała
spokojnie myszkował się i wyrzucić do morza. Punjab w więzieniu inspektor Barker został
powołany do przerwania głodówki. Wydał rozkaz zaprzestania wydawania wody pitnej.
Bojowników o wolność były zdecydowane. Nastąpiło ogromne oburzenie w całych Indiach z
powodu tego strajku głodowego. Po 46 dniach British Raj miał łuk i żądań bojowników o
wolność musiał się zgodzić. Strajk głodowy zakończył się w dniu 26 czerwca 1933 roku. 
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Osiągnięcia po strajku

Po śmierci trzech kolegów Wyposażenie zdobyłem od władz więzienia okazało się korzystne
dla przyszłości. Nie było światła w komórkach. Więźniów zaczęła się gazet, książek i
czasopism. Zostały one dopuszczone do spełnienia. Obiektu do czytania, indywidualnie lub na
zasadzie zbiorowej została dopuszczona. Możliwość uprawiania sportu i organizacji imprez
kulturalnych otrzymał. Praca więzienia została zmniejszona do minimalnej. Przede wszystkim
nie było szacunku dla bojowników o wolność z więzienia i urzędników wyraźną poprawę w ich
zachowaniu. Nowym środowisku powstała jako bojowników o wolność spotkali się i czytać. Głód
książki i wiedzy zaczęło. Było studentów, lekarzy, prawników, chłopów, robotników i wszystkich
razem. Dyskutowano polityki, ekonomii, historii i filozofii.

Były zajęcia z biologii i fizjologii podane przez lekarzy z nich. W innych klasach dał materializm
dialektyczny i historyczny. Wiedza, doświadczenie i książki zachłannie wspólne. Biblioteka
rozpoczęła więzienia. Prawdziwy uniwersytet bojowników o wolność, gdzie zaczęła
rewolucjonistów była nauka o idei marksistowskiej i socjalistycznej, jak i rozpowszechnianie
tych wśród ludzi, których wolność walczą. Komunistyczna konsolidacji powstała 39 więźniów, w
dniu 26 kwietnia 1935 roku. Później liczba ta wzrosła do 200 osób. Bojowników o wolność
rozpoczął wrażenie, że atmosfera wojny światowej było gromadzenie i że przed wojną
rozpoczyna powinniśmy wrócić do kraju, aby z naszych ludzi i brać aktywny udział w przewrót,
że jest nieunikniony. Petycja została wysłana do namiestnik w dniu 9 lipca 1937 roku przez
bojowników o wolność wszystkich więźniów politycznych, że powinno być deportowany do lądu
i wydany otrzymał ultimatum, że jeśli te żądania nie zostaną spełnione strajk głodowy
rozpocznie. 

Drugi strajk głodowy na repatriację bojowników o wolność rozpoczęła się 25 lipca 1937

Ogólnokrajowy ruch na lądzie na poparcie żądań Andaman Freedom Fighters rozpoczęła
innych więźniów politycznych w innych więzieniach na kontynencie rozpoczął głód uderzy
również w pomocy. Nie było wykazanie masy ludzi pracy, intelektualistów i studentów. Jest to
spowodowane wyraźnie pokazała, że ludzie na kontynencie nie zapomniał o nich. Po czterech
tygodniach od pierwszego ministra telegramów Bengal's, przywódcy narodu Jawaharlal Nehru,
Subhash Chandra Bose, Sharad Chandra Bose, Rabindra Nath etc Tagore wlewa się błagalny
bojowników o wolność do końca ich strajk głodowy.

W dniu 28 sierpnia 1937 r., Gandhi, poeta Rabindra Nath Tagore i Kongres Pracy Komitet
wysłał telegram ... "cały naród apeluje do was, aby zakończyć strajk głodowy ... i gwarantuje Ci
weź swoje wymagania i aby je spełnić ..." Po wiele obrad i dyskusji tej historycznej 36-dniowy
strajk głodowy w wysokości 200 rewolucyjnych bojowników o wolność zakończona. Proces
powrotu do kraju rozpoczął się we wrześniu 1937 roku. Było w sumie 385 bojowników wolności
w więzieniu w czasie. 339 z Bengalu, 19 z Bihar, 11 z Uttar Pradesh, 5 z Assam, 3 z Delhi, 2 z
Delhi i 2 z Madras. 

Netaji w Andamanów
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Netaji w Azad Hind Fauz przede wszystkim dał niezależność Port Blair, Andaman. Netaji
odwiedził Andaman i wywieszono trójkolorową flagą w dniu 30 grudnia 1943 roku. On
oświadczył, że pierwszy bastion na zwolnienie z British żółtko było Andamanów, indyjskich
Bastille rewolucyjnych bojowników o wolność były trzymane, bardzo podobnie jak Bastille w
Paryżu w czasie rewolucji francuskiej. British reoccupied Andamanów i Nikobarów i
rozstrzygania karnego zniesiono w 1945 roku. 

Rozbiórka Cellular Jail

Nie wiemy, na którego inicjatywy rozbiórki Cellular Jail rozpoczęto. My rewolucjonistów, którzy
byli uwięzieni w Cellular Jail interweniował. Czuliśmy się mocno, że ten symbol tyranii musiała
być zachowana jako National Memorial przypomnieć naszych przyszłych pokoleń ogromny
koszt, który został zapłacony w Indian krew za wolność naszego kraju. 

  

źródło: http://www.andamancellularjail.org/History.htm
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