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ఫిలిప్పీన్స్ కమ్యూనిస్టు  పార్టు  వ్ూవ్సా్థపక చై రమన్స కామే్రడ్ జోస్ మారియో సిస్థన్స కు రెడ్ సల్యూట్స్! 
కామే్రడ్ సిస్థన్స ఆశయాల స్ఫూరిి తో 

పర పేంచ సోషలిస్టు  విపల వ్ స్థఫలూ దిశగా విపల వ్ కృషిని దిిగుణీకృతేం చేద్ద ేం! 

 
 

ప్రపంచ సోషలిస్టు విపలవ నాయకుడు, ఫిలిప్ఫీన్స్ కమ్యూనిస్టు పార్టు వూవస్థపాక చైర్మన్స 
కామ్రేడ్ జోస్ మారియో సిస్థన్స అమర్త్వం ప్రపంచ విపలవోద్ూమానికి తీర్ని లోటు. కామ్రేడ్ సిస్థన్స 
కు భార్త్ కమ్యూనిస్టు పార్టు (మావోయిస్టు) కంద్ర కమిటీ త్ల వంచి వినమ్రంగా విపలవ జోహార్లల 
అరిిస్టుననది. కామ్రేడ్ సిస్థన్స ఆశయాల స్ఫీరిుతో ప్రపంచ సోషలిస్టు విపలవానిన సఫలం చేసందుకు 
మరింత్గా కృషి చేయవలసిందిగా యావత్తు ప్రపంచ కారిమకవర్గనాికీ పిలుపునిస్టుననది. కమ్యూనిస్టు 
పార్టు ఆఫ్ ఫిలిప్ఫీన్స్, ఎన్స ప్ఫఏ, ఎన్స డీఎఫ్ లలో యావత్తు కాూడర్ లకు, ఫిలిప్ఫీన్స విపలవ 
ప్రజానీకానికి, కామ్రేడ్ సిస్థన్స బంధు మిత్రులకూ ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్టుననది. నెద్ర్గలండ్్ 

దేశంలో ప్రవాసంలో ఉంటునన కా జోమా పదిహేను రోజులుగా అనారోగ్ూంతో బాధపడుతూ 83వ ఏట 2022 డిసంబర్ 16వ తేదీ ర్గత్రి 
అట్రెక్టు లో ఒక ఆస్టపత్రిలో త్తది శ్వవస విడిచార్ల. 

కామ్రేడ్ మావో స టుంగ్ అభివృదిి చేసిన మారిసిజం-లెనినిజానిన మారిసిజం-లెనినిజం-మావోయిజంగా, ప్రపంచ సోషలిస్టు 
విపలవానికి మార్ాద్ర్శక సిది్ంత్ంగా స్వవకరించిన ప్రపంచవాూపు మొద్టి త్ర్ం మావోయిస్టులలో కామ్రేడ్ సిస్థన్స ఒకర్ల. మాలెమాను 
ఫిలిప్ఫీన్స్ దేశ్వనికి అనవయించి అర్ి శతాబ్ది క్రిత్ం ఫిలిప్ఫీన్స్ కమ్యూనిస్టు పార్టు (స్వప్ఫప్ఫ)ని స్థాపించి వూవస్థపాక చైర్మన్స బాధూత్లు చేపట్టుర్ల. 
స్థినిష్ వలసవాదులతో ఫిలిప్ఫీన్స్ దేశంలో స్థమ్రాజూవాద్ ఆక్రమణ ప్రార్ంభమయింది. అమెరికా డేగ్ కనున పడిన త్ర్లవాత్ ఫిలిప్ఫీన్స్ 
పూరిుగా అమెరికా స్థమ్రాజూవాద్ కోర్లలో చికుసకుంది. ప్రపంచాధిపత్ూం కోసం అమెరికా త్న సైనిక కంద్రంగా ఉపయోగంచుకుంటునన 
అర్విలస, అర్ిభూస్థవమూ దీవప సమ్యహమయిన ఫిలిప్ఫీన్స్ దేశంలో ప్రజల విముకిుకి మావోయిస్టు ప్రజాయుద్మిే మార్ామని కామ్రేడ్ సిస్థన్స 
నిరూపించార్ల. పార్టు, సైనిక, ఐకూసంఘటనా ర్ంగాలలో ఉద్ూమానిన అభివృదిి చేస్థర్ల. ప్రపంచవాూపు మావోయిస్టు పార్టులతో సంబంధాలు 
ఏర్ిర్చుకునానర్ల. ప్రపంచ మావోయిస్టు శకుులకు అండగా నిలిచిన కామ్రేడ్ సిస్థన్స మర్ణం ప్రపంచ సోషలిస్టు విపలవానికి త్క్షణమే 
పూడుుకోలేని తీవ్ర లోటు. 

కామ్రేడ్ సిస్థన్స పుటిునది భూస్థవమూ కుటుంబంలో. 1939 ఫిబ్రవరి 8వ తేదీన జనిమంచిన కామ్రేడ్ సిస్థన్స ఉననత్ చదువు చదివార్ల. 
మొద్ట ఇంగ్లలష్ స్థహిత్ూ అధాూపకుడిగా పని చేసవార్ల. ఆ త్ర్లవాత్ ర్గజకీయ శ్వస్త్ర అధాూపకుడిగా సిార్పడ్డరా్ల. ఫిలిప్ఫీన్స్ ను అనిన 
ర్కాలుగా దోచుకుంటునన అమెరికా స్థమ్రాజూవాద్నికి వూతిరేకంగా దేశ ప్రజలలో ఆగ్రహం ర్గజుకుంటునన కాలం అది. దేశ 
స్థవత్ంత్ర్యూనికి బాటలు వెత్తకుసంటునన సమయం అది. ఈ ర్కమైన ఆలోచనలు కామ్రేడ్ సిస్థన్స ను 1962లో పారిుడో కమ్యూనిస్థు ఇంగ్ 
ఫిలిపినాస్ సంసాలో చేరేందుకు ద్రి తీస్థయి. 1964లో ఏర్ిడిన యువజన సంఘంలో చుర్లకుగా పని చేస్ఫు నేషనలిస్ు యూత్ కార్ూద్రిశగా 
బాధూత్లు నిర్వహించార్ల. ఆ త్ర్లవాత్ కాలంలో మ్యవ్ మెంట్ ఫర్ ది అడ్డవన్స్ మెంట్ ఆఫ్ నేషనలిజమ్ కార్ూద్రిశగా ఉనానర్ల. మారోసస్ 
నియంత్ృతావనికి, అమెరికా వియతానం యుద్నిికీ వూతిరేకంగా ఉద్ూమాలు నిరిమంచార్ల. 

అయితే పార్టు రివిజనిజం అవలంబ్దస్టుననద్ని అర్ంి చేస్టకునన కామ్రేడ్ సిస్థన్స ద్ని నుంచి తెగ్తెంపులు చేస్టకునానర్ల. నిజమైన 
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కమ్యూనిస్టు శకుులను సంఘటిత్ం చేస్ఫు 1968 డిసంబర్ 26వ తేదీన కమ్యూనిస్టు పార్టు ఆఫ్ ఫిలిప్ఫీన్స్ ను స్థాపించార్ల. ప్రజా సైనూం లేనిదే 
ప్రజలకు విముకిు స్థధూం కాద్నన మావోయిస్టు అవగాహనను ఆకళంపు చేస్టకుని 1969 మార్ు 29వ తేదీన న్యూ ప్ఫపుల్స్ ఆర్టమని 
స్థాపించార్ల. 27 సంవత్్ర్గల వయస్టలో కామ్రేడ్ సిస్థన్స ఫిలిప్ఫీన్స ఉద్ూమ నాయకుడయాూర్ల. ఆనాటి నుంచి అమర్లడయ్ూంత్ వర్కు 
ఫిలిప్ఫీన్స్ ఉద్ూమానికి నేత్ృత్వం వహించార్ల. 

ఆచర్ణకు సిది్ంత్ం అవసర్ం అనన విషయానిన అర్ంి చేస్టకునన కామ్రేడ్ సిస్థన్స మాలెమా సిద్ింత్ వెలుగులో ఫిలిప్ఫీన్స్ 
సమాజానిన అధూయనం చేస్థర్ల. ‘అమాడో గెరెరో’ అనే కలం పేర్లతో అనేక విశ్లలషణాత్మక వాూస్థలు, పుసుకాలు ర్గస్థర్ల. 1967లో ‘జాతీయ 
ప్రజాస్థవమూం కోసం పోర్గటం’ అనే పుసుకంతో ఆయన దేశంలో మారిసిస్టుగా మేధావిగా గురిుంపు పంద్ర్ల. 1993లో కామ్రేడ్ సిస్థన్స 
ర్చించిన ‘ఫిలిప్ఫీన్స సమాజం-విపలవం’ అనే పుసుకంలో ఫిలిప్ఫీన్స సమాజ చరిత్రను, సమాజానిన విశ్లలషించార్ల. ఈ పుసుకానిన నాటి ప్రభుత్వం 
నిషేధించింది. సిది్ంత్, ఆచర్ణల మేలు కలయికతో ఫిలిప్ఫీన్స్ ఉద్ూమం పురోగ్మించింది. 

కామ్రేడ్ సిస్థన్స అంత్ర్గాతీయ కమ్యూనిస్టు శకుులను ఐకూం చేసందుకు గొపి దోహద్ం చేశ్వర్ల. ప్రచండ్డ, బాబ్ అవాకియన్స వంటి 
ఆధునికి రివిజనిస్టులపై పోర్గటం చేశ్వర్ల. ఇంటరేనషనల్స లీగ్ ఫర్ ప్ఫపుల్స్ సరగుల్స్ (ఐఎల్స ప్ఫఎస్) నాయకుడిగా స్థమ్రాజూవాద్ వూతిరేక, 
జాతి విముకిు పోర్గట్టలను సమనవయించేందుకు కృషి చేస్థర్ల. త్త్వశ్వస్ర్ుం, ఆరిాకం, కళా, స్థహితాూలు, ప్రజల ప్రజాస్థవమిక విపలవం 
వంటి అంశ్వలపై కామ్రేడ్ సిస్థన్స ర్చనలను స్వప్ఫప్ఫ ఈ సంవత్్ర్ంలోనే 11 సంపుట్టలుగా ప్రచురించింది. నిరిిషు పరిసిాత్తలకు మాలెమా 
అనవయానిన అర్ాం చేస్టకోవడ్డనికి ప్రపంచ మావోయిస్టు శకుులు ఈ ర్చనలను చద్వడం చాలా అవసర్ం. అలాగే మార్సి, ఎంగెల్స్, లెనిన్స, 
స్థులిన్స, మావోల దోహద్నిన పరిర్క్షంచేందుకు కామ్రేడ్ సిస్థన్స గ్ణనీయమైన దోహద్ం చేస్థర్ల. నేటి పరిసితా్తలలో ప్రపంచ కారిమకవర్గానికి 
సైద్ింతిక, ర్గజకీయ నాయకత్వం అందించార్ల. ఫిలిప్ఫీన్స్ దేశం గురించే కాకుండ్డ, ప్రపంచవాూపు ఆరిిక, ర్గజకీయ పరిసితా్తల గురించి 
కామ్రేడ్ సిస్థన్స ఎపిటికపుిడు విశ్లలషణాత్మక వాూస్థలు అందిస్ఫు వచాుర్ల. అంత్ర్గాతీయంగా దోపిడీ వర్గలా ప్రతికూల, విపలవానికి అనుకూల 
పరిసితా్తలను అర్ాం చేస్టకునేందుకు ప్రపంచ మావోయిస్టు శకుులకు ఈ వాూస్థలు ఎంత్గానో ఉపయోగ్పడేవి. 

1977లో నాటి మారోసస్ ప్రభుత్వం కామ్రేడ్ సిస్థన్స ను, ఆయన జీవిత్ భాగ్స్థవమి కామ్రేడ్ జూలియెట్ ను అరెస్టు చేసింది. 
నియంత్ మారోసస్ కామ్రేడ్ సిస్థన్స ను సవయంగా ఇంటర్గగేషన్స చేస్థడు. చిత్రహింసలు పెటిుంచాడు. ప్రపంచవాూపుంగా వచిున నిర్సనతో 
రెండు నెలల త్ర్లవాత్ ప్రభుత్వం కామ్రేడ్ సిస్థన్స ను కోర్లులో ప్రవేశపెటిుంది. తొమిమది సంవత్్ర్గల పాటు జైలులో ఉనానర్ల కామ్రేడ్ సిస్థన్స. 
ఫిలిప్ఫీన్స్ ర్గజధాని నగ్ర్ పలిమేర్లోల సైనిక కార్గగార్ంలో ఉనన చీకటి కొటుులో కామ్రేడ్ సిస్థన్స ను రోజుకు ఇర్వై గ్ంటలు మంచానికి 
సంకెళ్లతో బంధించి ఉంచార్ల. 

ఆ కాలంలో మారోసస్ నియంత్ృతావనికి వూతిరేకంగా ప్రజాస్థవమిక తిర్లగుబాటు జరిగంది.  1986 మార్ు లో మరో ప్రభుత్వం 
ఏర్ిడింది. ఈ ప్రభుత్వం అపిటికి దేశంలో ఒక బలమైన శకిుగా ఎదిగన ఫిలిప్ఫీన్స్ కమ్యూనిస్టు పార్టుతో చర్ుల ప్రక్రియను ప్రార్ంభించింది. 
అపుిడు కామ్రేడ్ సిస్థన్స ఫిలిప్ఫీన్స్ ఉద్ూమానికి ప్రపంచవాూపు సంఘీభావం సంపాదించడం కోసం పర్ూటించార్ల. ఈ పర్ూటనలో భాగ్ంగా 
1988 సపెుంబర్ లో నెద్ర్గలండ్్ దేశం వెళలనపుిడు ఫిలిప్ఫీన్స్ ప్రభుత్వం ఆయన పాస్ పోర్లును ర్దిు చేసింది. దేశద్రోహ నేర్ం మీద్ కస్ట 
మోపింది. దేశ్వనికి ర్గనివవలేదు. ద్ంతో కామ్రేడ్ సిస్థన్స ఆనాటి నుంచి నెద్ర్గలండ్్ లోనే ర్గజకీయ ప్రవాసంలో ఉండిపోయార్ల. అకసడి 
నుంచే పార్టుకి మార్ాద్ర్శకత్వం అందించార్ల. 2002 ఆగ్స్ు లో అమెరికా ప్రభుత్వం కామ్రేడ్ సిస్థన్స ను ‘తీవ్రవాద్ సమర్ాకుడి’గా 
ప్రకటించింది. ఆ త్ర్లవాత్ నెద్ర్గలండ్్ ప్రభుత్వం కూడ్డ ఆయనపై వేధింపులు ప్రార్ంభించింది. 2009లో ఈయూ కూడ్డ తీవ్రవాద్ లిస్టులో 
కామ్రేడ్ సిస్థన్స పేర్లను చేరిుంది. అయితే అంత్ర్గతాీయ కమ్యూనిస్టు ఉద్ూమం, సంఘీభావం ఆయన అకసడ ఉండేందుకు సహాయపడ్డయాి. 

అంచెలంచెలుగా పురోగ్మిస్టునన ఫిలిప్ఫీన్స్ ఉద్ూమంలో 1988 నాటికి అతివాద్ ఒంటెత్తుపోకడ ధోర్ణి ముందుకు వచిుంది. మరి 
కొనిన సంవత్్ర్గల త్ర్లవాత్ మిత్వాద్ పెడధోర్ణి ముందుకు వచిుంది. ఈ ధోర్ణులు ఉద్ూమానిన గ్ణనీయంగా ప్రభావిత్ం చేస్థయి. ఈ 
ధోర్ణులపై దిదిుబాటు ఉద్ూమం ద్వర్గ సైద్ంితిక, ర్గజకీయ పోర్గటం చేసి కామ్రేడ్ సిస్థన్స పార్టుని నిలబెట్టుర్ల. ఈ దిదిుబాటు ఉద్ూమం 
పార్టు, ఎన్స ప్ఫఏ, ప్రజా సంఘాలు, ఎన్స డీఎఫ్ లను బలోపేత్ం చేసందుకు దోహద్ం చేసింది. ఈ ఉద్ూమ స్థఫలూం త్ర్లవాత్ పార్టు తిరిగ 
పురోగ్మించింది. ఈ పురోగ్మన క్రమంలో, స్థయుధ పోర్గటం ద్వర్గ గెరిలాల బేస్టలను, జోనులను ఏర్గిటు చేయకుండ్డ దేశ విముకిు 
స్థధూం కాద్నన సిషుమైన అవగాహనతో ఎన్స ప్ఫఏని బలోపేత్ం చేసింది. ఐకూసంఘటనగా నేషనల్స డెమోక్రటిక్ట ఫ్రంట్ ను ఏర్ిర్చి విసుృత్ 
ప్రాతిపదికపై బలోపేత్ం చేసింది. వివిధ ప్ఫడిత్ వర్గాలను, సక్షన్స లను, లుమడ్, మోరో, కారిాలెలర్గ వంటి ప్రాంతాల ప్రజలను కలుపుకు 
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వచిుంది. 
1970లో ‘ఓపాలన్స మమయాన్స’ కాూంపెయిన్స నాటి నుంచి 2011లో ‘ఓపాలన్స బయనిహాన్స’ వర్కు వివిధ కాూంపెయిన్స లు 

నిర్వహిస్టునన ఫిలిప్ఫీన్స్ ప్రభుత్వం ఫిలిప్ఫీన్స్ విపలవోద్ూమానిన అంత్మొందించేందుకు ప్రయత్నం చేస్టుననది. 2018 నుంచి వైమానికి 
బాంబ్దంగ్ చేస్టుననది. ఈ నిర్బంధ కాూంపెయిన్స లను ఎదుర్సంటూ ఫిలిప్ఫీన్స్ ఉద్ూమానిన ముందుకు తీస్టకుపోతూ ప్రపంచవాూపుంగా 
కారిమకవర్ా పోర్గట్టలకు ప్రేర్ణగా నిలుస్టునన కమ్యూనిస్టు పార్టు ఆఫ్ ఫిలిప్ఫీన్స్ కు కామ్రేడ్ సిస్థన్స సరైన నాయకత్వం అందించార్ల. 

కామ్రేడ్ జోస్ మారియో సిస్థన్స కవి. జైలు జీవిత్ంలో ‘నియంత్ృతావనీన, బోర్ డమ్ నీ జయించడ్డనికి సవచాాగ్లతాలు’ 
ర్గయస్థగానని చెపుికునానర్ల.  ‘శత్రువు మీద్ చేస యుద్ిల నుంచి గ్రహించే స్థర్ం ఒక మనిషిని యోధుణిి చేస్టుంది’ అంట్టర్ల సిస్థన్స.  

ఈ మహా నాయకుని అమర్తావనికి నివాళులు అరిించడం అంటే వివిధ దేశ్వల మావోయిస్టు పార్టుల, శకుుల మధూ 
పెంపందుత్తనన సంఘీభావం, సమనవయాలను పటిషుం చేయడం. స్థమ్రాజూవాద్ం తీవ్ర సంక్షోభంలో కొటుుమిట్టుడుత్తననది. ఈ 
పరిసితా్తలలో స్థమ్రాజూవాద్నికి వూతిరేకంగా ప్రజల, జాత్తల పోర్గట్టలు పెంపందుత్తనన ప్రస్టుత్ త్ర్లణంలో, ప్రపంచ సోషలిస్టు 
విపలవానిన ముందుకు తీస్టకువెళ్లందుకు యావత్తు కమ్యూనిస్టు పార్టులు, శకుులూ రెటిుంచిన విపలవోతేుజంతో విపలవ కృషిని కొనస్థగంచడం 
కామ్రేడ్ జోస్ మారియో సిస్థన్స కు అరిించే నిజమైన నివాళ అవుత్తంది. 

కామ్రేడ్ జోస్ మారియో సిస్థన్స కు లాల్స సలాములు! 
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