
Sưu Tầm Tem Thư 

100 năm Họp Bạn Hướng ðạo Thế Giới 

 

 

Sau hơn nửa năm dài thu thập tài liệu và chuẩn bị, ngày 27 tháng 4 năm 2007 vừa 
qua, chúng tôi ñã ñược văn phòng Hướng ðạo Trưởng Niên của DPSG vùng 
München và Freising mời tham dự ngày khai mạc với Chủ  ñề : “Sưu tầm tem thư 
Họp Bạn Hướng ðạo Thế Giới nhân dịp mừng 100 năm ngày thành lập” 

Bước vào Trung tâm Korbinianshaus der Kirchlichen Jugendarbeit người ta thấy 
ngay  phòng Triễn lãm với một rừng tem thư ghi dấu những trại họp bạn thế giới 
(Jamboree), từ quốc gia ñầu tiên có phong trào Hướng ðạo như Anh Quốc 
(Jamboree 1920 & 1929) với những con tem và báo chí ñăng tải có Nữ Hoàng Anh 
và Huân Tước Baden Powell ñi cùng 

Mời anh chị em tuần tự xem tem thư ñánh dấu những Jamboree trên thế giới như 
sau: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 
 

 



Chúng tôi hân hạnh trò chuyện cùng Trưởng Heinz Hoser, một Hướng ðạo Trưởng 
Niên ñồng thời cũng là Trưởng Xưởng, không những sưu tầm lưu trữ những tem thư 
mà còn là người thu thập, giữ gìn tất cả vật dụng, huy hiệu, ñồng phục liên quan ñến 
Hướng ðạo của Hội DPSG từ 1945 ñến bây giờ, những vật dụng này như thùng thư, 
“két ” ñựng tiền ñã cũ và hư hại, anh mang ra sữa chữa, sơn phết bảo quản thật chu 
toàn. 

ðang mãi miết nhìn ngắm những tem thư xưa cũ kia, bỗng hai chân tôi như chôn 
cứng lại, hai mắt của tôi như không còn tin vào trực giác của mình vì con tem kia !!!  
Có ñúng không? Một con tem của Bưu chính Việt Nam Cọng Hòa dán trên bì thư 
ñóng dấu ngày ñấu tiên phát hành, ngày 26 tháng 12 năm 1959: Trại Họp Bạn Quốc 
Gia Hướng ðạo Việt Nam tổ chức tại Trảng Bom với tên người nhận là Lê ðại Việt! 
Nét chữ thật nắn nót rõ ràng, phía dưới in ba thứ tiếng Việt, Pháp , Anh cùng hàng 
chữ ngày phát hành ñầu tiên. 

Lòng tôi như reo lên một niềm vui khó tả. Ồ! thật sao? Giữa những  khung kính dán 
ñầy tem thư khắp nơi trên thế giới, ñánh dấu những kỳ họp bạn ñầy tính chất lịch sử 
của Hướng ðạo khắp các quốc gia thì ñây, Việt Nam của tôi cũng hiện diện và ñóng 
góp nơi này! Tôi chạy tìm ngay Trưởng Heinz một lần nữa ñể nhờ Trưởng giới thiệu 
chủ nhân của con tem Việt Nam kia. Nhưng…. tiếc là sau khi gặp gỡ, tôi chỉ nhận 
ñược câu trả lời rằng Trưởng ấy cũng là một nhà sưu tầm tem thư Hướng ðạo và 
không có quan hệ gì ñến tên Lê ðại Việt mà anh ta vốn không ñọc ñược cái tên, 
cũng như không thể nhớ do ñâu mà có ñược con tem này! 
 
 

 
 
 

Tôi không muốn di ñộng ñến nơi nào khác nữa, lòng cứ nôn nao với nỗi xúc ñộng 
dâng tràn, ai ñi ngang tôi cũng muốn níu lại ñể chỉ cho những người bạn này xem 
ñây là con tem Hướng ðạo Việt nam của quê hương tôi dạo ấy… Những người bạn 
Hướng ðạo Trưởng Niên của DPSG ñã chia xớt niềm vui cùng chúng tôi, kể cả 
Trưởng Châu Trưởng của VCP ( Hội Hð Tin Lành ) cũng hiện diện hôm ñó. Anh cho 
hay người bạn Hướng ðạo của anh ñang làm việc trong Văn Phòng Hướng ðạo - Á 



Châu Thái Bình Dương vì vậy anh cũng có biết qua về hiện tình Hð Việt Nam hiện 
nay. Xưa kia, anh nói là theo chỗ anh ñược biết, Việt Nam (Cọng Hòa: ghi chú thêm!) 
có khoảng 26 ðạo ( ? ) hoạt ñộng, sau 1975 ñến nay thì tan hết, anh cười bảo tiếp 
chắc chắn năm năm nữa Việt Nam sẽ sinh hoạt Hướng ðạo trở lại vì Việt Nam sẽ 
không thể làm khác hơn như ñã chịu chấp nhận kinh tế thị trường…! 

Tâm tư của tôi nao nao, vui buồn lẫn lộn, Hướng ðạo tái hoạt ñộng ở Việt Nam là 
một niềm vui nhưng màu ñỏ kia tan mất ñi mới là niềm vui trọn vẹn!  

Tên người nhận thư Lê ðại Việt với ñịa chỉ ñường Trần Hưng ðạo số 68, Quận 3 - 
Sàigòn cứ ñi theo bên tôi suốt ñoạn ñường về nhà. Tôi nghĩ rằng nếu Lê ðại Việt là 
một Trưởng Hướng ðạo thời ñó thì giờ ñã hơn 70 tuổi rồi, nhưng nếu là một Thiếu 
Sinh thì giờ cũng trạc như chúng tôi và nếu Trưởng ñọc ñược bài viết này thì chúng 
tôi cũng mong ñược liên lạc… 

Một con tem Hướng ðạo Việt Nam từ năm 1959 nằm trong ngày khai mạc “Sưu tầm 
tem thư 100 năm Họp Bạn Hướng ðạo Thế Giới”làm tôi vui quá là vui, trộn lẫn 
những cảm giác bồi hồi cảm ñộng.Giá mà không có ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì 
hôm nay, nơi nầy có lẽ sẽ có nhiều con tem Hướng ðạo Việt Nam khác ñóng góp 
cùng các bạn Hướng ðạo năm châu, tôi ñã trở lại phòng Triển lãm lần thứ hai ñể cố 
gắng chụp lại hết những con tem quý giá này, tiếc là phần lớn ñã ñược chụp lại từ 
bản gốc, trải dài suốt nhiều năm ñã có phần phai mờ, Trưởng Heinz ñã chịu khó mở 
hết các cửa kính ra ñể những tấm ảnh chụp có thể rõ ràng hơn, nhưng vẫn không 
làm sao ưng ý ñược trọn vẹn. 

Trước khi chào từ giả Trưởng Heinz ra về, chúng tôi chụp thêm vài tấm ảnh trong 
Xưởng làm việc của Trưởng, những sưu tầm quí giá  như bộ ñồng phục Hướng ðạo 
của DPSG vào khoảng chừng năm 1957, biểu ñồ phát triễn của Hướng ðạo Công 
Giáo …vv..vv.. 
 

 
 

Một trăm năm Hướng ðạo Thế Giới, tất cả ñã cùng nhau ñi trên một con ñường với 
tiêu ñề “Một Thế Giới một lời hứa”. Chúng ta những người Hướng ðạo vẫn mãi miết 
với ba lô , bị gậy , sắp sẵn hành trang với lý tưởng cao ñẹp mà 100 năm trước ñây 
BP ñã trang trọng trao ñuốc lại cho chúng ta. 



Hướng ðạo một ngày, Hướng ñạo mãi mãi …. 

Và những con tem mừng 100 năm của năm 2007 cũng ñã nhắc nhở chúng ta ñóng 
góp , dấn thân cho Phong Trào trong tương lai mỗi lúc mỗi tươi ñẹp hơn. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Minh Trang 

Munich, Germany - tháng 10 năm 2007 


