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Ġrajja Fi Z mi e n il-Gwerra 

• 
Zewġ Hurricanes 

Jiġġarrfu Qrib il-Qrendi 
L-1942 kienet l-eqqel sena tal-gwerra. Minħabba l

pożizzjoni strateġika tal-gżejjer il-provvisti essenzjali 
kellhom jinġiebu bil-baħar permezz tal-convoys. Mhux 
wieħed jew tnejn minn dawn il-vapuri kienujerqu sforz 
l-attakki qawwija tal-forzi ta' l-ajru Ġermaniżi u Taljani. 

L-inċident li sejjer insemmi seħħ fil-25 ta' Jannar 
1942. Dakinhar għall-ħabta ta' 1-10.30 ta' filgħodu, 
żewġ vapuri merkantili l-Glengyle u r-Rowallan Castle 
li kienu għadhom kemm ħattew i!-provisti tagħhom, 
salpaw 'il barra mill-Port il-Kbir, esKortati minn diversi 
destroyers minn Force K. Fl-istess waqt intalbet l
għajnuna tar-Royal Air Force permezz ta' ajruplani ta' 
l-għamla Hawker Hurricane minn diversi skwadri 
fosthom il-185u1-126 stazzjonati f'Ħal Far u f'ta' Qali. 
Hekk kif dawn kienu għadhom kif qabżu l-ponta ta' 
Delimara, dehru resqin erba' Junkers 88 u tnax-il 
Messerschmitt Bf 109. Mill-ewwel żvolġiet taqbida fl
ajru bejn il-fighters Ġermaniżi u Ingliżi fejn dawn ta' l
aħħar tilfu seba' Hurricanes, erba' spiċċaw fil-baħar, 
tnejn waqgħu qrib il-Qrendi filwaqt li ieħor iġġarraf fl
inħawi taż-Żejtun. 

Din il-battalja fl-ajru kienet segwita minn ħafna nies. 
Fost dawn kien hemm Lance Bombardier Stan Fraser 
li kien stazzjonat fil-fortizza ta' Ħas-Sajjiek. Silta mid
djarju tiegħu tgħid hekk: "Illum ix-xemx kienet tiżreġ u 
waqt li jien u sħabi konna fuq in-No. 2 Gun, ilmaħna 
madw, ħdax-il Hurricanejtiruf'għoli ta' 15,000 pied. 
F' daqqa waħda dehru resqin minn warajhom fighters 
Ġermanizi ta' l-għamla Messerchmitt BF 109. Dawn 
bdew jisparaw lejn l-ajruplani tagħnafejn minnufih fost 
żanżin u ħsejjes ma jieqfu xejn tal-machine guns żvolġiet 
battalja eżattament fuqna. Imbagħad dehru żewġ 
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paraxut jinfetħu aktarx bil-piloti ta' tnejn mit-tliet 
Hurricane milquta, tnejn mill-ajruplani kienu mingħajr 
kontroll neżlin b 'saħħa kbira 'l isfel." 

Kien għall-ħabta tal-11.00 ta' filgħodu meta 
Hurricane riesaq lejn l-inħawi tar-raħal mingħajr 
kontroll fejn qabel ma ġġarraf deher jitkaxkar mal-ħitan 
tas-sejjieħ fejn wara spiċċa wiċċu 'l isfel f'għalqa tal
ħotba fid-dawra tat-triq għal Wied iż-Żurrieq. Il-pilota 
deher jaqbeż bil-paraxut. Diversi Qrendin lemħu dak 
kollu li kien qed iseħħ fl-ajru. Malli lemħu l-pilota 
jitbandal u nieżel ħelu ħelu f'tarf ir-raħal kienu diversi 
li telqu b' ġirja sabiex jersqu għal fejn kien sejjer jinżel. 
Il-pilota fil-fatt waqa' bil-paraxut ġo bitħa u ġie fuq 
kannizzata f' dar fi Triq San Nikola. Hekk kif saru jafu 
b'dan it-tfal irħewla għall-post indikat b'rabja kbira 
fuqhom għaliex ħasbu li dan kien Ġermaniż. Kienu 
diversi li malli indunaw li kien ta' l-Air Force ppruvaw 
jgħinuh. Ftit wara waslu uffiċjali tal-Militar fejn instab 
li kellu riġlejh miksura u ttieħed l-isptar b'ambulanza 
tal-Mili tar. 

Fl-istess jum għal x'il-11.15 ta' filgħodu Hurricane 
ieħor li ġie milqut minn Messerschmitt BF l 09 jagħmel 
inżul ta' emerġenza f'waħda mir-runways tal-mitjar tal
Qrendi li kienet għadha mhix lesta. Dak li deher kien se 
jkun inżul perfett ir-rota ta' wara ħabtet ma' dwejra ta' 
għalqa u l-ajruplan iġġarraf fit-tarf tar-runway. Filwaqt 
li xi suldati kienu qed jitfu l-ajruplan irnexxielhom. 
isalvaw lill-pilota. 

Riferenzi: 
Anzjani mill-Qrendi. 
Battle Over Malta -A. Rogers. 


