BÀN TAY HY VỌNG/HAND OF HOPE
CAMP PENDLETON

“Bàn Tay Hy Vọng/Hand of Hope” [đúc bằng ciment cốt sắt/béton armé, cao 9 ft, móng sâu 9 ft] do
LS Lưu Nguyễn Đạt [Hoạ sĩ, điêu khắc gia, nguyên Tổng Thư Ký hội Hoạ Sĩ Trẻ VN/SàiGòn/ trước
1975] tạo dựng và tặng Trại TQLC Camp Pendleton, San Clemente, California vào đúng Ngày Độc
Lập July 4, 1975. Tiêu biêu cho “Hy Vọng” đứng dậy & khởi phát của [hậu duệ] Người Việt Tỵ
Nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và trên Thế Giới Tự Do.

Đối với người viết [TS. LS. Lưu Nguyễn Đạt] là tác giả điêu khắc “Bàn Tay Hy Vọng/Hand of
Hope”[8] đúc bê-tông cốt sắt thực hiện và tặng trại Thủy Quân Lục Chiến Camp Pendleton,
San Clemente, California vào đúng Ngày Độc Lập July 4, 1975, thì cuộc ra đi của người Việt
Tỵ Nạn Cộng Sản có rất nhiều ý nghĩa chính:
Tỏ rõ lập trường của những người Việt tự trọng, khao khát tự do và tôn trọng giá trị nhân
phẩm, nên không thể sống chung với con người cộng sản phi nhân, phi nghĩa.
Nuôi dưỡng “hy vọng” sắt đá khôi phục danh dự và quyền làm người. Đó cũng là cách tạo
dựng lại một không gian an toàn, vượt tiến cho hậu duệ, như biểu tượng “Bàn Tay Hy

Vọng” dựng trên xứ người với những đứa trẻ tụ hợp “đứng thẳng” và sẵn sàng “bay ra
khỏi bàn tay” cưu mang. Chỉ bằng đường lối thẳng thắn, vươn cao và khởi tiến, người Việt
Tỵ Nạn mới chắp nối cho họ, cho con em họ cái thế đứng vững vàng làm người tử tế,
mạch lạc để trở thành những công dân tiến bộ xứng đáng với cuộc sống mới mà người tỵ
nạn đã chọn với giá rất cao, đôi khi cần phải hy sinh tột đỉnh.
http://www.vietthuc.org/luu-nguyen-dat-tu-quoc-han-30-thang-tu-toi-su-mang-chan-chinh-cua-nguoi-viet-tu-te/
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Hand of Hope [Camp Pendleton,1975]
Hình ảnh chụp năm 2012, Tác giả Lưu Nguyễn Đạt & Hai người con trai, từ trái
sang phải:
1. Lưu Thế Khải [sinh năm 1973, là đứa trẻ đứng sát lòng tay. Từng là Đại Úy Quân
Cảnh/MP/US Army, giải ngũ năm 2008/cư ngụ Diamond Bar, CA, USA;

2. TS.LS. Lưu Nguyễn Đạt, tác giả Bàn Tay Hy Vọng; còn sinh hoạt XHDS; Chủ
nhiệm, Chủ Bút Diễn đàn Việt Thức, Virginia, USA];
3. Lưu Việt, sinh June 1975 tại Trại Pendleton/Ocean side, Navy Hospital, là đứa
trẻ "đang bay " ra khỏi Bàn Tay; nay làm Điện ảnh/Special Effect Coordinator/New
York/Hollywood, CA, USA]

