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Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (MTDTGPMN) là một tổ chức 
khủng bố, một phiến quân phá hoại miền Nam do csBV xúi giục tổ 
chức và hoạt động. Đây là cái nhìn của chính quyền VNCH dành cho 
MTDTGPMN và được quốc tế sử dụng với tên gọi chính thức là Việt 
cộng (Vietcong). 
 
MTDTGPMN trong buổi họp báo quốc tế sau khi cưỡng chiếm miền Nam 
 
Tuy nhiên, trong suy nghĩ của những người lãnh đạo MTDTGPMN 
(những người cộng sản miền Nam và thường là những người có trí 

thức) thì họ nghĩ rằng tổ chức của họ là trung lập, là tổ chức cộng sản của người miền Nam và tách biệt với tổ 
chức cộng sản của người miền Bắc (csBV). Họ cho rằng với cơ sở vật chất cần thiết mà miền Nam đã có 
được dưới chính quyền VNCH thì họ sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản một cách thành công mà không có những 
đồng chí của họ ở phía Bắc. 
 
Lúc đầu, với mục đích tạo ra một lực lượng đối lập với chính quyền VNCH ở miền Nam, Lê Duẩn đã dụ dỗ 
những trí thức vốn bất mãn với chính quyền VNCH thành lập MTDTGPMN và hứa hẹn sẽ cho họ quyết định 
số phận của miền Nam mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của miền Bắc. Với những lời hứa hẹn đầy triển 
vọng, những người cộng sản miền Nam vẫn tin rằng họ sẽ xây dựng chủ nghĩa cộng sản thành công mang 
đặc trưng của người miền Nam. Họ ngây ngô, thơ dại tiếp tục ra sức chống phá chính quyền VNCH bằng 
những vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, những vụ khủng bố đẫm máu vào khu vực đông dân cư ở những đô 
thị miền Nam. 
 
Sau khi thành công cưỡng chiếm miền Nam, Lê Duẩn hiện nguyên hình là một tên độc tài chuyên quyền. Lê 
Duẩn kết liễu số phận của MTDTGPMN, ném vào sọt rác cái gọi là "chủ nghĩa cộng sản mang đặc sắc 
miền Nam" và thẳng tay thủ tiêu những nhân vật đứng đầu của MTDTGPMN có tư tưởng ly khai, muốn 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản mang màu sắc miền Nam với cơ sở vật chất hiện có. Những lãnh đạo 
MTDTGPMN chống đối Lê Duẩn đều có những cái kết kinh hoàng, họ bị dẫn đi bí mật trong đêm, họ bị giết 
bởi những người mà họ gọi là đồng chí và xác của họ thì không bao giờ được toàn vẹn. 
 
Những nhân vật quyền lực của MTDTGPMN vỡ mộng cho cái suy nghĩ ngây thơ và tin vào csBV, người 
thì bị thủ tiêu, kẻ thì làm bù nhìn với những cái chức hư danh trong chính phủ thống nhất, có những kẻ may 
mắn hơn như Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng thì họ đào thoát khỏi Việt Nam và sống một cuộc đời tỵ 
nạn với những ám ảnh không nguôi về tội ác của họ, những hối hận không bao giờ được tha thứ đến suốt 
cuộc đời. 
 
Người cộng sản thẳng tay đấu tố đến chết cha mẹ họ thì tình đồng chí đối với họ chẳng là gì. Bài học từ 
MTDTGPMN vẫn còn nguyên giá trị cho những thành phần cuồng bác cuồng đảng soi sáng. 
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