
Il-Waqgħa ta' Bomber Taljan fl-inħawi tal-Qrendi 

Sittin sena ilu Malta kienet għaddejja dan kien maqbud f'lembut ta' dawl. 
minn waħda mill-eqqel taqbidiet tagħha. Wieħed mill-Hurricanes misjuq minn 
Min-naħa waħda t-Taljani u l-Ġermaniżi Squadron Leader Robert Barton 
kienu qed jinsistu sabiex jeqirdu kull xorta irnexxielu jersaq lejh u dlonk fetaħ in-
ta' difiża militari li kien hawn, filwaqt li nar fuqu u laqtu fuq iż-żewġt iġnub biż-
min-naħa l-oħra l-Ingilterra, permezz tar- żewġ magni jieħdu n-nar. Ftit wara, l-
Royal Air Force (RAF) kienet qed ajruplan niżel jaqbad sakemm iġġarraf 
tagħmel l-almu tagħha sabiex teqred bejn il-Palazz tal-Gwarena u ż-Żellieqat. 
kemm jista' jkun ajruplani ta' l-għadu. Kien rappurtat li erba' rnexxielhom 

Matul dan iż-żmien bosta kienu dawn jaqbżu bil-parachute, tnejn minn dawn 
l-ajruplani li ġġarrfu fil-viċinanzi tal- irnexxielhom isalvaw. Dawn kienu l-
Qrendi. Għalkemm issa għadda ħafna pilota Tenente Reggiani u l-kopilota 
żmien nixtieq nagħti ftit tagħrif fuq l- Maresciallo Guglielmo Mazzolenis, tlieta 
ewwel ajruplan li kien iġġarraf fl-inħawi oħra nstabu mejta inkluż wieħed li kien 
tal-Qrendi minn mindu kienet bdiet il- maqbud bil-parachute f'denb l-ajruplan, 
gwerra fuq Malta f'Ġunju 1940. Squadron Leader Robert Barton u ieħor baga' ma nstabx, x' aktarx mejjet. 

D.F.C. 
Fis-sigħat bikrin ta' filgħodu tal-Hadd Sakemm waslu fuq il-post dawk tal-

8 ta' Ġunju 1941, għall-ħabta ~-------------------. militar, ftit li xejn kien għad 
tas-sagħtejn u nofs daqq air fadal x'isalvaw mit-tifrik. 

Dak iż-żmien mal-waqgħa ta' 
xi ajruplan in-nies kienet tiġri 
għal fuq il-post ta' l-inċident. 
Ma' sbieħ il-jum malajr 
xterdet l-aħbar li bomber 
Taljan kien iġġarraf fl-inħawi 
taż-Żellieqat u ħafna nies, 
kemm mill-Qrendi kif ukoll 

raid, kien sinjali li resqin xi 
ajruplani lejn xtutna. Hames 
bombers tar-Regia 
Aeronautica (il-Qawwa ta' l
ajru Taljana) ta' l-għamla Fiat 
BR20 M (minn 99° Gruppo 
BT) kienu għadhom kemm 
telqu mill-mitjar ta' Catania 
Fontanarossa fi Sqallija. L
attakk kellu jiżvolġi fuq il
mitjar ta' Hal Luqa. Dawn il

1/-Fiat BR.20M kellu żewġ magni u ekwipaġġ ta' sitta. 

mill-irħula viċin marru jaraw 
it-tifrik ta' dan l-ajruplan. It
Taljani s-soltu kienu jużaw 

bombers kienu għadhom kif ġew stazzjonati fi Sqallija u 

) 
ma' l-ewwel bdew jintużaw għall-attakki fuq Malta. 

Biex jilqgħu din l-isfida fl-ajru kien hemm ġemgħa 
ta' ajruplani Hurricane Ingliżi mill-iskwadra 249. 
Għalkemm dak iż-żmien dawn l-ajruplani kienu 
għadhom mingħajr ir-radar, xorta waħda kienu jitilgħu 
bil-lejl, speċjalment f'iljieli bid-dawl ta' qamar jew bit
tama li jinqabad xi ajruplan minn ta' l-għadu fis
searchlights. Minnufih is-searchlights li kien hawn 

bombers ta' l-għamla Savoia Marchetti SM79 li kienu bi 
tliet magni, għaldaqstant in-nies ħasbu li kien ajruplan 
ta' l -istess għamla. Illum il-ġurnata ftit li xejn fadal 
x 'jindika l-post ta' dan l-inċident. 

Ġrajjiet ta' dan it-tip hemm ħafna iżda llum il
ġurnata, bil-ħajja mgħaġġla dawn qed jintesew. Huwa 
għalhekk ta' siwi li ġrajjiet bħal dawn jibqgħu jitfakkru 
għal żmienna u għall-ġejjieni. 

f'dawn l-inħawi mmiraw fuq wieħed minn dawn il- Referenzi: 
bombers misjuq minn Tenente Sergio Reggiani, sakemm Malta: The Hurricane Years - C. Shores 
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