K20 là mt danh ca khu cn c cách mng ca Qun III à Nng chính thc xây dng t mùa ông nm 1964, tn ti
trong sut Cuc Kháng chin chng M cu nc n ngày toàn thng nm 1975. Khu cn c c xây dng vùng ch
hu, gi là cn c lõm vi tính cht c áo, c bit thành ph à Nng, trong chin tranh gii phóng dân tc.
a bàn khu cn c bao gm các thôn xóm a Phc, Nc Mn, M Th, Bà a vi din tích gn 6 cây s vuông, có trc
ng giao thông chính à Nng – Hi An i qua, cách trung tâm thành ph khong 5km v phía ông nam.
Phía ông bc giáp bin, phía tây là dòng sông Hàn, phía nam là ng rung trng và sông Vnh in. Dân c
ây tha tht, sng trong khu cn c ch khong gn 200 h, co cm thành tng xóm nh v phía nam, gia vùng t
thp tin cho vic sn xut nông nghip trng lúa và hoa màu.
i vi ch, ây là a bàn quân s quan trng, là ca ngõ cht chn và bo v thành ph t hng ông nam. Bi vy, t nm
1965, ni ây ã tr thành a bàn trin khai các c im quân s mnh ca M ngy trong k hoch xây dng à Nng
thành khu liên hp quân s ln nht min Trung. Có lúc chúng tp trung ti 6.000 quân vi các loi lính: thy
quân lc chin, bit kích, b binh c gii… i lin theo ó là mt h thng dày c các n bt, trm gác, c s thông tin, tri
hun luyn quân s… vi trang b k thut và phng tin chin tranh hin i. c bit, chúng còn xây dng Nc Mn mt
sân bay qun s chin thut nhm gim ti cho sân bay à Nng, áp ng yêu cu ngày càng m rng ca cuc chin
tranh.
Mc du vy, bng s khôn khéo, mu trí, dng cm ca qun chúng nhân dân K20, ni ây tr thành vùng t
"thép" xây dng và phát trin phong trào u tranh cách mng ngay trong lòng ch, im ni mch liên lc gia
cách mng a phng vi vùng lân cn ca thành ph và tnh Qung Nam, và là bàn p quan trng lc lng v
trang ca ta t kích vào các c im quân s ca ch.
Vn an toàn bao gi cng là yu t tiên quyt trong vic la chn a bàn xây dng cn c ca chin tranh cách mng.
òi hi này càng tr nên ti quan trng i vi vic xây dng cn c ô th thuc vùng ch hu, hn na, bn ch ngày
càng ra sc tng cng kìm kp, ánh phá, càn quét. Mt trn a trong lòng t ã c xây dng vi mt h thng dày c
các hm bí mt, có lúc lên ti 157 hm. Tt c u c ngy trang ht sc tinh vi, kín áo và rt a dng v kiu cách,
kích thc, công nng. Có ni nhiu hm c ni thông vi nhau to th liên hoàn rt linh hot, c ng. Nhng iu quan
trng hn c là trn a lòng t này c bo v trong mt th trn lòng dân giàu truyn thng cách mng. Nhân dân
K20 luôn có ý thc t giác cách mng, oàn kt thành mt khi thng nht, không phân bit già tr, gái trai kiên
quyt bám tr xóm làng, u tranh vì mc tiêu gii phóng quê hng. C mi ln ch vây ráp, lùng sc, ánh phá,
càn quét vào làng là nhân dân, c bit là các m, các ch hiên ngang ng chn trc u xe, hng súng k thù u
tranh, ng thi cng rt mu trí ánh lc hng ch và nhanh chóng thông báo cho các c s ca ta kp thi i phó,
bo toàn c lc lng. i lin vi ó, nhân dân rt coi trng vn "thun khit" ni b. Vì vy, dù bn ch ã bày trò, xut k t
la bp m dân, ánh òn tâm lí cho n vic sp t cho bn t ngy chui rúc vào hàng ng cách mng ca qun
chúng không h lung lay dit ác tr t càng rt sôi ni. Nhân dân cng làm tt công tác ch vn, nên có mt s
ngi ban u theo ch, sau ng theo cách mng; cùng vi nhng ng chí do ta cài vào hình thành kiu chính
quyn hai mt rt c áo.
Vi tt c nhng iu ó, khu cn c K20 ã tn ti ngay trong lòng ch và ngày càng phát trin hoàn chnh t chi b
ng, chính quyn cách mng và lc lng v trang, i quân chính tr mnh bo v vùng t "thép" và tn công ch.
Tiêu biu là trn ánh vào sân bay Nc Mn ngày 28/10/1965. ây là trn ánh do lc lng v trang Thành i à
Nng thc hin. K20 c chn là ni ct du v khí, n dc và im tp kt ca n v lính c công. Công tác chun b din ra
tuyt mt ti cn c cho n gi n súng. Kt qu là ta tiêu dit và làm b thng hàng trm lính M, phá hy và làm h
hng nhiu phng tin chin tranh, trong ó có nhiu máy bay lên thng. Ngay ngày hôm sau ch iên cung
cho quân càng vào làng, cày i, p phá ti ngôi chùa Khuê Bc. Trc s u tranh kiên quyt, khôn ngoan ca
qun chúng K20, Nguyn Chánh Thi - Trung tng T lnh Vùng I chin thut phi lnh cho thuc quyn áp ng
yêu cu ca nhân dân và cho ngi tin hành sa chùa, úc tng.
Mt s kin chính tr ht sc c bit ca qun chúng K20 din ra ngày 8/9/1969, ti chùa Khuê Bc. ó là bui l truy
iu Ch tch H Chí Minh - v Lãnh t kit xut ca cách mng Vit Nam. Gia vùng vây k thù, bui l vn c t chc rt
trnh trng, trang nghiêm và an toàn nh th ang din ra vùng gii phóng. Trong bui l, bà con còn c nghe
cán b c bn Di chúc ca Bác. H ã khc ct ghi xng li dy ca Ngi: "Quyt tâm ánh gic M n thng li hoàn
toàn".
Mùa Xuân nm 1975, trong không khí sc sôi ca nhng ngày Tng tn công và ni dy gii phóng min Nam,
sáng ngày 29/3/1975 nhân dân K20 phi hp vi lc lng v trang Qung à ng lot ni dy và tn công vào tt c

các c s ca M ngy trên a bàn. 9 gi sáng ngày 29/3/1975 c Mt trn Dân tc gii phóng min Nam Vit Nam
ã c cm trên sân bay Nc Mn, báo hiu s thng li hoàn toàn ca quân dân khu cn c, hoàn thành xut sc s
nghip gii phóng dân tc vi vai trò và chc nng là mt cn c kháng chin trong lòng ch.
Ngày nay, các hm bí mt nhà ông Hunh Trng, nhà bà Nguyn Th Hi, nhà th Bà Nhiêu, nhà th tc
Nguyn, nhà ông Nguyn Lý… vn c bo tn; c bit chính quyn và nhân dân a phng ã xây dng c Nhà
truyn thng trng bày nhiu tài liu hin vt có giá tr tiêu biu, là nhng trang sách lch s sng ng phn ánh rõ
nét truyn thng cách mng anh hùng ca nhân dân K20 phng Khuê M, qun Ng Hành Sn, thành ph à
Nng./.
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