
Đất Nước My Native Land 

Đất nước không chiến tranh 

Cớ chi đau thắt ruột? 

Sự tự hào ngộ nhận 

Một chế độ bi hài sau chiến tranh. 

 

 

Bọn gian manh cơ hội 

Đào bới bóc lột dân lành 

Núp dưới cái bóng của Bác và cờ Đảng, 

Chúng âm thầm bán từng mảnh đất quê 

hương. 

 

 

Tổ quốc thân yêu ơi ! 

Đồng bào thân yêu ơi ! Thương quá đi 

thôi 

Vết xẹo hằn sâu nơi trái tim 

Khi chiến tranh đi qua để lại những đống 

mồ hùng vĩ.  

 

 

 

Người phơi thây, mắt trừng trừng 

Hình hài đất nước ta ai đã cố công gìn giữ 

Giờ móp méo về tay giặc 

Ôi sự hy sinh bất công ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xứ sở Linh Thiêng có còn không, 

Phật khóc, Thánh rơi lệ 

Đức tin lưu lạc, công lý chìm đáy biển, 

Sự hôn mê tràn ngập. 

 

 

Ôi đồng bào Việt quốc ! 

Chúng ta là ai ? 

Đừng đứng dửng dưng trước vận mệnh 

đất nước 

Đấu tranh để tìm niềm tự hào thật sự. 

 

 

Đổi mới sự tự do, 

Đấu tranh dành lại đất và nước của dân 

Hasn’t wars the country forsaken? 

Why then her people the pain endure, are still 

beaten? 

Yet the boastful regime continues, vainglorious 

Strutting with its postwar tragicomedy, gloating. 

  

The deceptive opportunists 

Bloody Red with greed, 

Preying upon the hapless citizens, grappling with 

their future 

Hiding in the shadow of Uncle and Party flags, 

They have quietly sold our homeland. 

  

Dear Fatherland! 

Dear fellow countrymen, whose hearts will bleed 

for you? 

Or trace your deepest pain imbedded in your 

hearts? 

When ravaging wars embattled our land 

And heap upon it the mass graves of majestic 

proportions. 

  

Corpses laid strewn with eyes rolled back, 

begging for answer: 

Our country for thousand years protected and 

defended 

By the blood and flesh of millions 

Now misshapen by “the so-called defenders,” 

offering it to their enemy 

Without so much a bullet! 

Mocking our forebears and current dissenting 

voices! 

Of the unjust sacrifices! 

  

Sacred fatherland, do you still exist? 

Buddha cries, heroes shed their blood 

Faith wanders, justice sinks to the sea floor, 

And a stupor overwhelms the land with uneasy 

sleep. 

  

Dear compatriots! 

Are we not Vietnamese? 

How long could you stand indifferent before our 

country’s lot? 

Let’s strive to discover our true pride and 

destiny. 

  

Let’s fight to renovate our freedom, 

Let’s wrestle back our territorial land and water 



mình 

Hỡi tất cả những ai là Đồng bào Việt quốc 

Hãy chung tay gìn giữ gốc rễ cho con 

cháu ngày sau. 

 

Dear all who are fellow Vietnam nationals 

Let's join hands to retain our roots for 

tomorrow’s descendants. 

 

(Translated by Tô'-Tâm NKTA) 

 

 

 

 

 


