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Рас Лануф, Либија, од  специјалног извештача „Политике“ – Снаге пуковника Муамера
Гадафија освојиле су јуче стратешки важан град и војну базу Аџдабију, источно од Рас
Лануфа и Бреге која је заузета пре два дана, те се тако још више приближиле Бенгазију.
Побуњеници своје одступање објашњавају „тактичким повлачењем” на нове положаје.
Како је терен око Бенгазија препун удолина, које се повремено пуне водом, побуњеници
вероватно намеравају да одсудну одбрану Бенгазија ослоне на те мочваре и удолине.

  

Владине снаге засад највише користе артиљерију. Правих пешадијских окршаја није
било. Где год се појавила регуларна војска побуњеници су побегли.

  

У освајању Бреге и Аџдабије први пут је коришћен и један батаљон морнаричке
пешадије, који се под окриљем ноћи искрцао са два десантна брода либијске ратне
морнарице.

  

По неким ТВ снимцима изгледа је једна француска ракетна фрегата ушла у
територијалне воде Либије крај Бенгазија. Како је Париз признао побуњенички
Национални савет у Бенгазију, а Либија због тога одмах прекинула дипломатске односе
са Француском, биће занимљив статус страног ратног брода у водама Либије.

  

Данас је пуковник Гадафи поручио побуњеницима: „Предајте се, или бежите.” Пуковник
је пре два дана примио у одвојене посете амбасадоре Русије, Кине и Индије.
Разговарало се о учешћу нафтних компаније из тих земаља у будућим пословима у
Либији. Триполи настоји да своје циљеве постигне са што мањом употребом оружја, а са
што више јавне и тајне дипломатије.

  

Овде у Рас Лануфу цео дан провео сам тражећи камп „Петрол-комета”, компаније
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српског привредника Градимира Граде Драгића. Он овде има велика градилишта и
много грађевинских машина.

  

Пре него што сам кренуо у Рас Лануф, замолио ме је, да када већ будем тамо, да
погледам у кампу да ли су побуњеници вратили његов камион-мешалицу за бетон. Када
је кренула „јасмин револуција” у Либији, побуњеници су у Рас Лануфу прво упали у камп
„Петрол-комета“ и украли камион-мешалицу за бетон капацитета око 23 тоне бетона
вредан 350.000 евра.

  

Дакле, цео дан сам се ломатао по разним камповима у Рас Лануфу и нигде мешалице за
бетон. Како је у камповима све опљачкано, од компјутера до шоља у тоалетима,
мешалица за бетон била је можда и највреднији трофеј за побуњенике.

  

После сам у Рас Лануфу гледао како су прорадиле банке. Стоје Либијци у редовима, а
машине за бројање пара само штекћу. Излазе озарених лица, сви се смеше, држава даје
бесповратну новчану помоћ. Паре су јаче од тенкова.

  

Каже ми после господин Града да су неки наши радници и измишљали нападе
побуњеника на кампове да би се што пре евакуисали из Либије. Он је био на аеродрому у
Триполију и помогао је око укрцавања путника у „Јатове” авионе.

  

Целу организацију одласка држављана Србије, али и држављана неких бивших
југословенских република, преузела је амбасада Србије и тај посао одрадила је више
него савршено. Наиме, амбасадор Србије био је једини амбасадор који је, са својим
сарадницима, на аеродрому лично помагао путницима, понекад је био приморан и да
физички крчи пут кроз успаничену масу људи.

  

Нису то били баш достојанствени тренуци и призори. Био је договор да се у први авион
укрцавају само жене и деца, али када је авион стигао мушкарци су заборавили на
договор и кренуло је рвање и гурање. Жене и деца су заборављени. Амбасадор и
господин Града морали су да се свађају са нашим мушким херојима који су хтели први да
напусте Триполи. Призори као на „Титанику”. Испада да су овде најхрабрије биле наше
медицинске сестре које су остале.
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Да, овде је остао и Драган Божић, чувар савезничког војног гробља. На питање како је,
одговорио је: „Добро, има посла, а имам и вискија. Него, имате ли ви ’Политику’?”

  

Да, пре 25 година „Политика” се продавала на киосцима у Триполију. Било је овде 20.000
наших радника, а „Јат” је летео четири пута недељно.

  

За разлику од нашег чувара гробља, Дејан Бојичић љут је на све новинаре. Стално
опседају његову девојку Оксану Балинску из места Могилноје у Украјини. Заменили су је
за Галину Колотницки, личну медицинску сестру пуковника Гадафија. Галина је побегла
у Турску код свог дечка, а новинари досађују Оксани, па ме је господин Дејан љубазно
замолио да „Политика” објави како Оксана није Галина.

  

И да је Галина у поверењу рекла Оксани да је пуковник Гадафи доброг здравља. А то је,
признаћете, светска ексклузива...

  

(Политика)
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