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VỀ CÁI ĐƯỢC GỌI LÀ “CHIẾU CẦN VƯƠNG – D’ARGENLIEU – 03-7-1889” 
 
Trần Xuân An 
 
Vài thập niên cuối thế kỉ XIX là thời đoạn đất nước ta phải đối mặt với một loại thực dân hung bạo, 
tinh vi. Trong khi đó, nội bộ triều đình lại tranh chấp chính kiến, một bộ phận nhân dân bị cuồng tín 
hoá bởi một tôn giáo đã trở thành công cụ tâm linh – chính trị. Đặc biệt, đó cũng là giai đoạn chữ 
nghĩa không còn là khả năng hiếm hoi, nhưng lại hoàn toàn không có báo chí chữ Hán – Nôm, 
quốc ngữ ABC (không kể ở Nam bộ thuộc Pháp sau 1874). Sau giai đoạn này, dân tộc lại chìm 
vào cảnh mất nước. Vì thế, nghiên cứu giai đoạn lịch sử ấy, các nhà sử học gặp phải nhiều luồng 
thông tin trái ngược nhau, lắm thứ “tư liệu” thuộc loại chủ quan hoặc có mục đích “chiến tranh 
tuyên truyền” đến mức rối nhiễu.  
 
Cái được gọi là “Chiếu Cần vương”, tìm thấy ở bảo tàng gia đình của Thierry D’Argenlieu (1889-
1964), cựu linh mục, cao uỷ Đông Dương thời Pháp tái xâm lược, 1947, được công bố trong 
khoảng dăm bảy năm trước trên một tập san ở Huế, và mới đây, trong tuần qua, trên Tuổi Trẻ 
Cuối Tuần, số 18-08 (1283), ra ngày 11-5-2008, thuộc vào loại đó. Đây là văn bản tạm gọi là 
“Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”. Bản chiếu này cùng một giuộc với “Chiếu Cần vương – 
Gosselin – 1885” hay “Chiếu Cần vương số 2”, trong cuốn “Lào và chế độ bảo hộ thuộc Pháp" (1). 
 

 
 

Tướng thực dân Thierry D’Argenlieu – Nguồn ảnh: web-findabrave (Google search) 
 
I. Về “Chiếu Cần vương – Gosselin – 1885” hay “Chiếu Cần vương số 2”: 
 
Trước đây, nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc đã công bố một tham luận sử học “Chiếu hay Dụ Cần 
vương?” (2), xác định là Dụ chứ không phải Chiếu, được tuyên tại Tân Sở, Cam Lộ, 13-7-1885, là 
Dụ Cần vương chính thức và duy nhất, đồng thời cũng khẳng định là Chiếu Cần vương số 2 (ban 
bố tại Hương Khê, Hà Tĩnh, 19-9-1885, theo sách “Lào và chế độ bảo hộ thuộc Pháp” của 
Gosselin (3) chỉ là văn bản giả mạo. Tham luận sử học ấy chỉ ra sự sai lạc về thể thức hành văn 
bắt buộc đối với thể chiếu, và chỉ ra những khiếm khuyết, xuyên tạc ngay trong nội dung bản chiếu 
số 2, đồng thời cũng vạch trần tính chất cá biệt, đơn lẻ, không thấy xuất hiện ở cuốn sử, tập sách 
nào khác, qua việc khảo chứng một loạt tư liệu cùng thời, và việc chính Gosselin không còn nhắc 
đến Chiếu Cần vương số 2 trong cuốn sách về sau của chính Goselin, lại là cuốn sách có đề tài 
chính là về vua Hàm Nghi (4); và cũng chính trong cuốn “Hoàng đế An Nam” này, Gosselin viết rõ 
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về Nguyễn Văn Tường (đối tượng xuyên tạc, vu khống chính trong Chiếu Cần vương số 2): “Ngày 
05 tháng 09 là hạn chót hai tháng mà ông thống tướng De Courcy quy định cho [Nguyễn Văn] 
Tường phải ổn định An Nam. [Nguyễn Văn] Tường, như người ta nhận biết, đã cung cấp cho 
chúng ta những nguồn tin thất thiệt; mặc dù chúng ta đã giám sát chặt chẽ, ông ta vẫn liên lạc với 
những nhân vật đáng ngờ ở bên ngoài. Thống tướng quyết định cho bắt giữ ông ta” (5). 
 
Tôi đã góp phần khẳng định mạnh mẽ hơn, với các cứ liệu xác thực, bằng việc đối chiếu cụ thể 
vào “Đại Nam thực lục, chính biên”, các kỉ V và VI: 
 
1. “Lệnh Dụ Thiên hạ Cần vương”, tên chính thức của “Dụ Cần vương” (chứ không phải “Chiếu 
Cần vương” [số 1]) được ban bố và truyền đi khắp cả nước vào ngày 2-6 Ất dậu (13-7-1885), “Dụ 
Nguyễn Văn Tường”, 02-6 Ất dậu (13-5-1885) và “Dụ Hoàng tộc”, 07-6 Ất dậu (18-5-1885), cũng từ 
Tân Sở (Cam Lộ, Quảng Trị) gửi vào kinh đô là ba bản dụ quan trọng nhất của Hàm Nghi, Tôn 
Thất Thuyết! Đối với giới nghiên cứu sử, đó chính là những văn kiện có giá trị sử học nhất của thời 
Cần vương. Xin nhớ rằng, “Lệnh dụ Thiên hạ Cần vương” (tức “Dụ Cần vương” số 1), từ trước đến 
nay, như chúng ta biết, cũng được ban ra, truyền đi từ Tân Sở (Cam Lộ) cùng một ngày (tôi nhấn 
mạnh: cùng một ngày) với “Dụ Nguyễn Văn Tường” và trước “Dụ Hoàng tộc” chỉ 5 ngày. Và cả ba 
bản dụ kể trên đều nhất quán về nội dung (6). 
 
2. Một loạt văn kiện khác: 
       

-- 2.a. Hai bản án về Nguyễn Văn Tường, một do De Champeaux cáo thị, một do De 
Courcy và nguỵ triều Đồng Khánh kết án, cùng những thông tin về việc thi hành án (7); 

 
-- 2.b. Một đoạn thuật sự, tóm lược nội dung lời Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa Hàm 

Nghi kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ (có thể là dụ hoặc hịch), vào tháng 10 năm Ất dậu (07-11 – 06-12-
1885) (8). Văn bản này bị ngụy triều, ngụy vương Đồng Khánh phản bác bằng một bản dụ cũng 
gửi sĩ dân Bắc kỳ (9). Qua Dụ Đồng Khánh truyền ra Bắc Kỳ lần này, chủ yếu là phê phán Tôn 
Thất Thuyết, cùng với vài câu tóm lược nội dung lời Tôn Thất Thuyết khi “về đến sơn phòng Hà 
Tĩnh, mượn tiếng danh nghĩa cổ động mê hoặc sĩ dân” Bắc Kỳ nói trên (10), người nghiên cứu có 
thể xác định tuyệt đối đúng nội dung văn bản: Đây chỉ là lời kêu gọi sĩ dân Bắc Kỳ hưởng ứng Cần 
vương mà thôi, chứ tuyệt nhiên không một lời đề cập đến Nguyễn Văn Tường, người vốn là đồng 
sự, đồng chí của Tôn Thất Thuyết, cũng là bề tôi trung thành, thân cận nhất của Hàm Nghi (11). 

 
-- 2.c. Một đoạn thuật sự và tóm lược nội dung bản “Chiếu chỉ triệu thân hào hạt Hà Tĩnh, 

chia đặt quan lại (...), chặn đóng chỗ xung yếu (...), làm kế đóng trường kì” (gọi tắt là “Chiếu chỉ 
triệu tập thân hào Hà Tĩnh”) cũng vào tháng 9 năm Ất dậu (08-10 – 07-11-1885) (12). 

 
-- 2.d. Bản dụ của Đồng Khánh và của Hector do Phan Liêm, Phạm Phú Lâm truyền vào 

Tả kì (từ Quảng Nam trở vào), tháng 02 năm Bính tuất (06-3 – 04-4-1886) (13). Nguyên văn bản 
dụ có đoạn lên án Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường mà qua đó, chúng ta thấy sĩ phu, nhân 
dân cho đến thời điểm ghi trên (02 năm Bính tuất [1886]) vẫn còn rất trung thành với hai vị phụ 
chính, mặc dù lúc bấy giờ Nguyễn Văn Tường đã bị lưu đày vào Gia Định, ra Côn Đảo từ trước đó 
khá lâu (27-7 Ất dậu [05-9-1885]). Sau văn bản này, “Đại Nam thực lục chính biên” không còn đề 
cập gì nữa đến Nguyễn Văn Tường (thông tin về cái chết của ông chỉ được đề cập đến ở “Quốc 
triều hương khoa lục” của Cao Xuân Dục [tục biên] và Quốc sử quán triều Nguyễn [hoàn tất] (14)). 

 
Ai cũng biết rằng, theo luật pháp và theo nguyên tắc viết sử thuở bấy giờ, những văn kiện, đặc biệt 
thuộc loại có châu phê (châu bản) hoặc do chính vua ban ra (chiếu, dụ, sắc văn...), phải được bảo 
đảm tuyệt đối, không một ai có quyền cắt, sửa hoặc xuyên tạc, ngay cả vua nối ngôi. Do đó, có thể 
xác quyết tuyệt đối về mức độ khả tín của các tư liệu gốc kể trên, để đi đến kết luận: Không có 
“Chiếu Cần vương – Gosselin – 1885” hay “Chiếu Cần vương số 2” như trong cuốn “Lào và chế độ 
bảo hộ thuộc Pháp”. Đó chỉ là một văn bản giả mạo. Vả lại, không một triều đình nào, cho dù là 
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triều đình kháng chiến, lại ra đến 2, 3 bản chiếu có một mục đích cần vương, mà nội dung lại trái 
ngược nhau. Để giữ tính chất long trọng và uy nghiêm của Dụ (hay Chiếu) như Lệnh Dụ Thiên hạ 
Cần vương, triều đình Hàm Nghi cũng như các vua khác phải và chỉ ban ra một lần, và chỉ một lần 
duy nhất, bất di bất dịch. Vì vậy, nội dung của Dụ (hoặc Chiếu) loại này phải có tính khái quát về 
tình hình, nguyên nhân căn bản, mục tiêu lớn; nó không đề cập đến các cá nhân trong đó. Do đó, 
không thể có Chiếu (Dụ) Cần vương số 2 hoặc số 3! Những văn kiện sau đó chỉ là thứ yếu, có mục 
đích triển khai, linh hoạt theo tình hình. 
 
II. Về “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” hay “Chiếu Cần vương số 3”: 
 
Theo thông tin không chính thức trong một vài nhà nghiên cứu sử, tôi được biết bản “Chiếu Cần 
vương – D’Argenlieu – 1889” này đã được thông báo không chính thức bởi ông Võ Quang Yến, 
một Việt kiều Pháp, cách đây khoảng 7 hoặc 8 năm. Tuy nhiên, vì ngày tháng năm và nội dung của 
bản chiếu rất đáng ngờ về tính chất nguỵ tạo, vu khoát của nó, nên giới nghiên cứu sử và các cơ 
quan hữu trách ở Huế không đón nhận. Bẵng đi vài ba năm, cũng theo nguồn tin không chính thức 
khác, nó được một tập san ở Huế công bố, nhưng ít người quan tâm.  
 
“Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” hay “Chiếu Cần vương số 3” chỉ trở thành vấn đề khi nó 
lại được công bố một lần nữa trên một tuần báo, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, có lượng độc giả khá lớn, rồi 
lại được đưa lên trang nhất của một website có tên Tuổi Trẻ online (đều thuộc Toà soạn nhật báo 
Tuổi Trẻ) trong nhiều ngày.  
 
Trước hết, “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” chỉ mới được công bố gần đây (khoảng chưa 
tới 10 năm [?]), quá hạn giải mật đến cả 100 năm, nên không có giá trị gì nữa. 
 
Kế đến, xuất xứ của nó rất đáng ngờ, vì nó không được bảo lưu trong các kho lưu trữ của Nước 
Cộng hoà Pháp (kể cả các thuộc địa), mà quá lâu rồi, nó vẫn chỉ tồn tại độc bản tại bảo tàng cá 
nhân của một linh mục do Vatican đề cử trong thời điểm Pháp tái xâm lược Việt Nam, từ 1946 
(Pháp theo chân quân đồng minh Anh - Ấn và Trung Hoa Quốc dân đảng vào giải giới quân phát-
xít Nhật tại nước ta). Đó chính là Thierry D’Argenlieu. 
 
Đặc biệt, mặc dù bài báo của phóng viên Thái Lộc cho biết, nó đã được và chỉ được duy nhất một 
người được gọi là giáo sư Léon Vandermeersch (Pháp) “khảo sát tường tận”, “xác nhận một cách 
quả quyết rằng đây là một bức chiếu thật” (15), nhưng đấy chỉ là giám định một cá nhân, không 
phải là của một hội đồng giám định chuyên nghiệp bằng các phương pháp khoa học thực nghiệm. 
Với kĩ thuật hiện đại, người ta còn làm giả được tiền với các khuôn dấu, nét vẽ, chất liệu giấy kĩ 
thuật cao, nữa là bản chiếu ấy. Vả lại, các vật liệu như lụa, mực xạ, son cách đây khoảng 100 
năm, hiện nay không phải là quá hiếm. 
 
Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là nội dung bản chiếu. 
 
1. Vẫn những cứ liệu tôi đã đưa ra, kể cả thể thức và cách hành văn như hai nhà nghiên cứu Trần 
Viết Ngạc, Trần Đại Vinh chỉ rõ, nhằm chứng minh “Chiếu Cần vương – Gosselin – 1885” hay 
“Chiếu Cần vương số 2” là giả mạo, ở đây, đối với bản “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” 
hay “Chiếu Cần vương số 3”, một lần nữa, tôi sử dụng những cứ liệu ấy để xác quyết: “Chiếu Cần 
vương số 3” vẫn là tư liệu giả mạo. Cần nhấn mạnh: chi tiết “Bất ý Văn Tường hoài nhị, nhi Cam 
Lộ giá thiên” (chẳng ngờ Văn Tường hai lòng, nên xa giá phải dời đi Cam Lộ -- giả định 2 chữ “hoài 
nhị” 褱 二 khá lạ này là đúng nghĩa như bản dịch), thì nó hoàn toàn phi lí. Nói là chi tiết ấy hoàn 
toàn phi lí, nếu chúng ta đã đọc, đã đối chiếu với 3 bản dụ tháng 6 năm Ất dậu (13-7 – 18-7-1885), 
gồm “Lệnh Dụ Thiên hạ Cần vương”, “Dụ Nguyễn Văn Tường” và “Dụ Hoàng tộc” cũng như các 
bản án và việc giặc Pháp, nguỵ triều thi hành án đối với Nguyễn Văn Tường (lưu đày, tich biên tài 
sản, 05-9-1885 và cuối tháng 9 đầu tháng 10-1885), nhất là bản dụ các tỉnh Tả kì của Đồng Khánh 
và Hector vào tháng 02 năm Bính tuất (06-3 – 04-4-1886). Điều cần lưu ý: những thời điểm vừa kể 
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là sau ngày 19-9-1885 được ghi trong “Chiếu Cần vương” số 2 khá lâu. Điều quan trọng là một khi 
nhóm chủ chiến đã đoàn kết với nhau, “kẻ ở người đi”, theo sự phân công, giao nhiệm vụ lịch sử 
trong cuộc kinh đô quật khởi, bị thất thủ (7-5-1885), và mãi đến 06-3 – 04-4-1886, sĩ dân từ Hữu kì 
cho đến Tả kì, ngoài Bắc trong Nam, đều vẫn còn trung thành với hai phụ chính Tôn Thất Thuyết, 
Nguyễn Văn Tường đến thế, nhất là khi Nguyễn Văn Tường đã chết ở Tahiti, sau đó di thể được 
thân phụ của Tôn Thất Thuyết (tức ông Tôn Thất Đính) đưa về cải táng tại quê nhà, thì việc xuất 
hiện “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”, với chi tiết đổ tội làm thất thủ kinh đô cho Nguyễn 
Văn Tường là hoàn toàn phi lí, trái tình!  
 
2. Cụ thể hơn, xin phân tích một vài chi tiết quan trọng nhất của bản chiếu này: 
 

-- 2.a. Mọi tư liệu đều của Pháp và của các nhà soạn sử nước ta từ trước đến nay đều ghi 
rõ, vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt vào ngày 01-11-1888 (hoặc 30-10-1888), nhằm vào ngày 
28 hoặc 27-9 năm Mậu tí (1888) (16). Tình tiết của sự kiện này cùng với bản dụ của Đồng Khánh 
về sự kiện ấy đã được “Đại Nam thực lục chính biên” kỉ VI ghi một cách cẩn trọng (17). Ngay cả 
việc bàn về tiền trợ cấp hằng năm cùng việc sắp xếp người phục vụ vua Hàm Nghi ở chốn lưu 
đày, giữa Rheinart với triều đình và Đồng Khánh, cũng được phần sử triều Đồng Khánh kể trên ghi 
rất chi tiết (18). Đo đó, ở bản “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889”, về chi tiết ngày tháng năm  
là “Hàm Nghi ngũ niên lục nguyệt sơ lục nhật” (Hàm Nghi năm thứ 5, ngày mồng sáu tháng sáu, 
tức là 03-7-1889 [?!?] thuộc năm Kỷ sửu [?!?]), rõ ràng hoàn toàn sai lạc với sự thật lịch sử, một 
sự thật mà Pháp không giấu giếm làm gì, và triều Đồng Khánh lại công khai dán thông tri kèm với 
ảnh chân dung Hàm Nghi khắp nước. Và dĩ nhiên, cả tư liệu gia đình do hậu duệ Hàm Nghi hiện 
còn ở Pháp lưu giữ cũng như thế phả, tộc phả của Nguyễn Phước tộc đều chứng minh sự sai lạc 
ấy. Ngày 03-7-1889, Hàm Nghi đã bị lưu đày tại Alger gần đúng 7 tháng, làm sao còn có mặt tại 
nước ta hay ở Trung Hoa để ban “Chiếu Cần vương số 3” !   

 

 
 

Vua Hàm Nghi bị bắt. Nguồn tranh vẽ (scan): web belleindochine (Google search) 
 
-- 2.b. Sự thật lịch sử về lộ trình xuất bôn kháng chiến của vua Hàm Nghi, Tôn Thất 

Thuyết đã được ghi rõ từng ngày, từng tháng, từng địa điểm trong những trang cuối “Đại Nam thực 
lục, chính biên” kỉ V (1884-1885) và trong 2 tập thuộc kỉ VI (1885-1888). Nói một cách khái lược, từ 
ngày 23-5 năm Ất dậu (05-7-1885), cho đến ngày bị bắt, 28 hoặc 27-9 năm Mậu tí (01-11-1888 
hoặc 30-10-1888): Hàm Nghi chỉ ra tỉnh thành Quảng Trị, lên Tân Sở, Cam Lộ (Quảng Trị), ra Bảo 
Đài (Quảng Bình), lại vào Cam Lộ, rồi đến đồn Trấn Lào, qua Lào, về Bờ Cạn, đồn Mã Hạc, Hàm 
Thao (Quảng Bình), ra dụ cho quan quân Hà Tĩnh vận lương, mở đường, rồi ra sơn phòng Hà 
Tĩnh, lại vào xứ Thằng Cục, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình), cho đến ngày bị giặc Pháp bắt tại đó. 
Riêng Tôn Thất Thuyết, Trần Xuân Soạn, hai ông đã sang Trung Hoa cầu viện sau ngày quân 
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Pháp tấn công sơn phòng Hương Khê, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 16-9 năm Ất 
dậu (23-10-1885). Nói rõ ra, thời gian dài nhất trong khoảng hơn 3 năm trời (7-1885 – 11-1888), 
vua Hàm Nghi chỉ sống với hai người con của Tôn Thất Thuyết (Tôn Thất Hợp [Hiệp], Tôn Thất 
Đạm [Đàm]) và cha con của một vi quan khác, Nguyễn Thuý, cùng với nhóm người thiểu số do 
Trương Quang Ngọc làm chỉ huy, tại vùng thượng du giáp ranh Quảng Bình – Hà Tĩnh ấy. Do đó, 
chi tiết vua Hàm Nghi đích thân qua nước Đại Đức (“Đại Đức quốc”) cầu viện và đã được chính 
phủ nước Đức đồng ý [?!?]; rồi khi vua Hàm Nghi đã về thẳng tỉnh Quảng Đông, vị vua trẻ này đã 
tiếp kiến các quan viên hội họp để nghe họ biện bạch [?!?]... được viết trong bản “Chiếu Cần 
vương – D’Argenlieu – 1889” hay “Chiếu Cần vương số 3” là hoàn toàn sai sự thật, chỉ là vu khoát. 

 
-- 2.c. Chi tiết thứ ba và có lẽ là mục đích của “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 1889” là 

nhằm quyên góp tiền của, vàng bạc của quan dân các tỉnh Miền Nam (“Nam trung quan viên lê 
thứ”). 

 
Vua Hàm Nghi đã bị bắt trước đó hơn 9 tháng, Đồng Khánh cáo thị và dán ảnh chân dung Hàm 
Nghi khắp nước, từ Bình Thuận trở ra, và chắc thực dân Pháp cũng cáo thị và dán ảnh như vậy 
khắp lục tỉnh Nam Kỳ, thì việc xuất hiện “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 03-7-1889” là vô cùng 
phi lí, khó hiểu.  
 
Nhưng ngẫm lại, nếu đặt giả định với xác xuất vài phần trăm thôi, thì chỉ có những kẻ hiểu được 
bối cảnh nhiễu nhương, thiếu vắng báo chí, nhân dân vốn bị lừa bịp lắm lần, nên vẫn có người bán 
tin bán nghi, nên chúng mới tung ra “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 03-7-1889” để cầu may, 
hòng kiếm được chút đỉnh tiền vàng. Nhưng kẻ đó là ai? Nếu cho đó là Tôn Thất Thuyết, có nghĩa 
là bôi nhọ vị tướng kháng chiến Cần vương này, cũng như chúng từng bịa ra “Chiếu Cần vương – 
Gosselin – 1885” hay “Chiếu Cần vương số 2” để bôi nhọ và li gián Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất 
Thuyết, khiến họ trở thành kẻ bôi nhọ hay người bị bôi nhọ, và cả hai đều bị sĩ dân khinh ghét. Ở 
trên rừng và ở Trung Quốc, có ai bắt buộc Tôn Thất Thuyết phải xuyên tạc, bôi nhọ đồng chí của 
mình như thế đâu! Còn ở kinh đô, sau 05-7-1885, tất cả đều do De Champeaux (khá giỏi chữ Hán, 
lại nắm giữ chức thượng thư Bộ Binh, đại thần thứ nhất Cơ mật viện) và các đệ tử của thực dân 
như Nguyễn Hoằng, Nguyễn Hữu Cư, Nguyễn Hữu Bài (đều được huấn luyện tại Pénang), rồi 
Nguyễn Hữu Độ, làm tất. Nguyễn Văn Tường phải đấu tranh rất vất vả với chúng để có thể giành 
được ít chủ quyền, cụ thể là vài ý tưởng trong các văn bản Từ Dũ ban ra. Tôn Thất Thuyết và sĩ 
dân đều hiểu điều đó nên sĩ dân mới trung thành với hai phụ chính, mà Dụ Đồng Khánh – Hector, 
tháng 2 năm Bính tuất (06-3 – 04-4-1886) đã vô hình trung cho chúng ta thấy rõ lòng trung thành 
sâu sắc ấy.  
 
Tôi không bao giờ cho rằng “Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885” (số 2) hay “Chiếu Cần 
vương D’Argenlieu – 03-7-1889” (số 3) là do Tôn Thất Thuyết giả mạo. Bản chiếu “Chiếu Cần 
vương số 3”  là cái bẫy mới được ai đó tạo ra gần đây, trong khoảng dăm bảy năm hay ít hơn đổ 
lại, nhằm mục đích khiến chúng ta mắc bẫy, đổi lòng, đâm ra phê phán, lên án Tôn Thất Thuyết. 
 
Trong ba bản “Chiếu Cần vương” số 1, số 2 và số 3, thực sự chỉ có duy nhất, chính thức một bản 
vốn đã được ban bố tại Tân Sở, Quảng Trị là thật: Đó là “Lệnh Dụ Thiên hạ Cần vương”, tên chính 
thức của “Dụ Cần vương” (chứ không phải “Chiếu Cần vương” số 1) được ban bố và truyền đi 
khắp cả nước vào ngày 2-6 Ất dậu (13-7-1885). 
 
“Chiếu Cần vương – Gosselin – 19-9-1885” cũng như “Chiếu Cần vương – D’Argenlieu – 03-7-
1889” đều là đồ giả, được tạo ra nhằm xuyên tạc, bôi nhọ và li gián Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất 
Thuyết. 
 
 

TP.HCM., mùa Vesak Liên Hiệp quốc,  
từ 14 : đến 18 : 50, ngày 14-5 HB8 (2008) 
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[10-4 Mậu tí] 
Sáng 15-5 HB8, có chữa lại vài lỗi. 
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(6) Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam thực lục, chính biên” (ĐNTL.CB.)., tập 36, Nxb. Khoa 
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(16) Trần Trọng Kim, “Việt Nam sử lược”, Nxb. Văn hoá – Thông tin tái bản, 1999, tr. 592, ghi là 
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Sửa chữa xong, lúc 10 : 09’ , ngày 16-5 HB8 (2008) 

& đã gửi báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần qua Gmail & hộp thư điện tử của Tuổi Trẻ online. 
Sửa lỗi gõ phím: 16 : 23’, 16-5 HB8 (2008), cùng ngày. 
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