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Андрэй Саньнікаў на свабодзе!
Кандыдат у прэзыдэнты на выбарах 2010 году Андрэй Сань
нікаў 14 красавіка быў вызвалены зь віцебскай калёніі.
Паплечнікі былога кандыдата на прэзыдэнта выехалі па яго
зь Менску. Люцына Бяльзацкая, маці Ірыны Халіп па
ведаміла, што Саньнікаў сам пазваніў Ірыне і сказаў, што
яго выпусьцілі.
«Перш за ўсё я хачу падзякаваць людзям за салідную пад
трымку. Гэта была сапраўды моцная падтрымка. Я нават
фізычна адчуваў гэта. Салідарнасьць людзей мяне ня
толькі падтрымлівала, але і выратавала», — заявіў Сань
нікаў. Саньнікаў сказаў, што не гатовы адказаць на пы
таньне, як ён ставіцца да Лукашэнкі, які падпісаў
памілаваньне. Ён таксама сказаў, што пакуль не гатовы
адказаць на пытаньне пра свае пляны.
Саньнікаў заявіў, што на здароўе ня скардзіцца, але мае
прастуду. Саньнікаў таксама паведаміў, што прыкладна а
17:30 яго выклікалі ў адміністрацыю калёніі «Віцьба3» і
сказалі зьбіраць рэчы. Потым паказалі даведку, у якой быц
цам бы была спасылка на ўказ прэзыдэнта пра памілавань
не. Саньнікаў хуценька сабраў рэчы, яго завезьлі на чыгу
начны вакзал. Адтуль ён патэлефанаваў жонцы і адвакату.

Міліцэйскі начальнік прызнаў, што, затрымаўшы Пятра Іванова, праваахоўнікі парушылі закон
Віцебскі актывіст Пётар Іваноў часткова дамогся праў
ды. Ён зьвяртаўся ва ўпраўленьне ўнутраных спраў Ві
цебскага аблвыканкаму са скаргай на дзеяньні міліцы
янтаў, якія напярэдадні Калядаў затрымалі яго і на тры
дні зьмясьцілі ў ізалятар часовага ўтрыманьня. Пагар
джаньне заканадаўствам з боку супрацоўнікаў аховы
правапарадку падчас згаданых падзеяў было настолькі
відавочным, што падпалкоўнік міліцыі Аляксандар Ру
каль, чый подпіс стаіць пад адказам, атрыманым
Пятром Івановым з УУС, вымушаны быў прызнаць: са
праўды, міліцыянты парушылі закон.
Паводле Аляксандра Рукаля, які займае пасаду началь
ніка ўправы аховы правапарадку і прафіляктыкі УУС
Віцебскага аблвыканкаму, само затрыманьне актывіс
та і зьмяшчэньне яго ў спэцыяльную ўстанову міліцыі
да разгляду адміністрацыйнай справы ў судзе было ні
быта правамерным. Аднак тое, што пра затрыманьне
не было паведамлена ў консульскія ўстановы Расей
скай Фэдэрацыі  Пётар Іваноў зьяўляецца грамадзя
нінам Расеі  гэта, сапраўды, ёсьць парушэньне
патрабаваньняў міжнароднага права, а менавіта
Консульскай канвэнцыі паміж Рэспублікай Беларусь
і Расейскай Фэдэрацыяй.
Па гэтым факце ў АУС адміністрацыі Кастрычніцкага
раёну Віцебску праведзеная праверка, па выніках
якой прынятыя меры рэагаваньня да службовых асоб
АУС, якія не забясьпечылі апавяшчэньне кансуляту,

паведаміў падпалкоўнік
Рукаль. Якія канкрэтна
“меры рэагаваньня” былі
прынятыя і ў адносінах да
каго, міліцэйскі начальнік
не ўдакладніў. Затое ён
зазначыў, што “з мэтаю
недапушчэньня
гэткіх
фактаў у будучыні з аса
бовым складам АУС пра
ведзеныя заняткі па вы
вучэньні патрабаваньняў
вышэйзгаданай канвэн
цыі”.
Нагадаем, 6 студзеня Пё
тар Іваноў расклейваў улёткі з заклікам падтрымаць
у судзе Сяргея Каваленку. Неўзабаве ён быў схоп
лены міліцыянтамі і дастаўлены ў пастарунак. З ад
дзяленьня міліцыі актывіста адправілі на трое сутак
у ІЧУ, пасьля вызваленьня зь якога ў ягонай кватэры
ўчынілі ператрус. У выніку Пятра Іванова судзілі не
за ўлёткі, а за тое, што ён быццам бы нецэнзурна ла
яўся. Нягледзячы на шматлікія супярэчнасьці ў пака
заньнях сьведакміліцыянтаў, Кастрычніцкі райсуд
Віцебску прызнаў актывіста вінаватым у зьдзяйсь
неньні правапарушэньня і прызначыў яму штраф у
памеры 4х базавых велічынь.

Сяргей Каваленка пачаў выхад з галадоўкі
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Бацька актывіста
Кансэрватыўна
хрысьціянскай
партыі БНФ Сяр
гея Каваленкі, які
вёў працяглую га
ладоўку, 13 кра
савіка меў зь ім
сустрэчу ў ахоў
ным аддзяленьні
Рэспубліканскага
навуковапрак
тычнага цэнтру ў
Навінках. Туды
Сяргей Кавален
ка пераведзены з
аддзяленьня рэс
публіканскага ту
рэмнага шпіталю
пры калёніі “Віць
ба–3”. Паводле
словаў Аляксанд
ра Каваленкі, яго сын пачаў
выходзіць з галадоўкі і пры
мае ежу самастойна:
“Ён ужо стаў патроху выхо
дзіць з галадоўкі. Кармілі
прымусова яго, а зараз ён
ужо сам есьць. Ён вельмі ху
ды – скура ды косьці. Трыма
ецца нармальна. Я зараз за
вёз яму сокі, садавіну. Мне
дазволілі зь ім паразмаў
ляць. Ён цяпер знаходзіцца
на экспэртызе. Яго ня ле
чаць, а цягам месяца будуць
назіраць. Першы раз, як яго
прывозілі ў Менск, зьдзека
валіся зь яго: невядома што
калолі, прывязвалі на два, на
тры дні да ложка. У прыбі
ральню не выпускалі, уводзі
лі катэтар у мачавы пухір”.
Паводле словаў Аляксандра
Каваленкі, ягоны сын настой
ваў, каб яго, нягледзячы на
цяжкі стан, завезьлі на раз
гляд яго касацыйнай скаргі ў
Віцебскім абласным судзе 10
красавіка. Калі яму было ад
моўлена, ён пачаў вырываць

дукты праз гэты
зонд уводзяць. Як
сьведчылі спэцы
ялісты, гэта было
нядобра для зда
роўя Сяргея. Мы
вельмі прасілі Сяр
гея, каб была гала
доўка спыненая.

катэтары з рук і моцна пашкодзіў
сабе вену на левай руцэ, на якой за
стаўся шрам. Аляксандар Кавален
ка паведаміў, што Сяргей вельмі ці
кавіцца падзеямі на волі і не адмаў
ляецца ад сваіх поглядаў.
Выканаўца абавязкаў старшыні
КХПБНФ Юры Беленькі:
«Сяргей перамог рэжым. Рэжым
аказаўся са сваімі войскамі і сіла
вымі структурамі бясьсільны перад
воляй чалавека, які нясе сьветлую
ідэю, які змагаецца за справядлі
васьць, праўду. Гэта вельмі краса
моўна было прадэманстравана тым
людзям, якія сачылі за тым, што ад
бываецца.
Рэжым, калі зразумеў, што далей
толькі горш будзе для яго, ён пры
мяніў да Сяргея прымусовае сілка
ваньне. Прычым, як і заўжды, па
рушаў нормы дзейнага заканадаў
ства. Свайго ж заканадаўства. Га
ладоўка была гвалтам спыненая, та
му далей сэнсу не было яе працяг
ваць. Далей гэта толькі на шкоду
здароўю Сяргея. Тым больш у нас
былі зьвесткі, як гэтае прымусовае
сілкаваньне адбываецца, якія пра

У Віцебску зноў затрымалі
распаўсюдніка выданьня
“Наш доминфо”
Віцебская міліцыя зноў затрымала
распаўсюдніка газэты «Наш дом
инфо». Актывіста Сяргея Соўпеля за
трымалі пры выхадзе з пад’езду дому
№ 37 па вуліцы Чкалава. Яго даставілі
ў Першамайскі РАУС г. Віцебску, дзе
пратрымалі больш за тры гадзіны. Ак
тывісту выдалі копію пратаколу, у
якім сказана, што ён распаўсюджваў
газэту «Наш дом». Яго абвінавачваюць
у парушэньні артыкулу 29.9 ч. 2
КаАП РБ  «незаконны распаўсюд дру
каваных сродкаў масавай інфармацыі
на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь”.

Гэтае змаганьне
Сяргея ня толькі
прыцягнула ўвагу
часткі грамадзтва
і беларускага, і за
межнага. Але ў
значнай ступені
раскрыла тое без
законьне, якое ў
дачыненьні
да
Сяргея ад пачатку
было. Былі заклю
чэньні экспэртаў пра тое, што Сяргея
зьбівалі. І гэта пацьвярджае ягоныя
сьведчаньні. Высьветлілася прадузя
тасьць з боку работнікаў міліцыі».
Праваабаронца Тацьцяна Равяка:
«Вельмі важна, што чалавек захавае
сваё жыцьцё і здароўе. Ён сваёй га
ладоўкай, вядома, прадэманстраваў
стойкасьць, мужнасьць, адданасьць
сваёй пазыцыі, нязломнасьць. Але
жыцьцё — гэта занадта дарагі кошт. І
здароўе — дарагі кошт. Гэта мала
ды чалавек. Яму трэба жыць, трэба
выхоўваць дзяцей. Трэба вярнуцца
як мінімум здаровым да сваёй сям’і.
І да яго неаднаразова зьвярталіся. І
мы пісалі яму ліст пра тое, што мы,
вядома, разумеем ягоны адчайны
крок, але просім яго дзеля сябе,
дзеля сям’і, дзеля дзяцей, дзеля бу
дучыні спыніць галадоўку. І сёньня
для нас гэта добрая перадвелікод
ная навіна. Я лічу, што гэта вельмі
правільнае рашэньне. Вельмі спа
дзяюся, што і сам Сяргей у хуткім
часе будзе на волі. І яго будзе су
стракаць сям’я здаровым, дужым,
мужным. Такім, якім ён патрэбны
сваёй сям’і і ўсім нам».

Зьміцер Дашкевіч: «Як вы там жывяце? Добра я  мне кашу даюць»

Зьмітра Дашкевіча наведаў
адвакат, паведаміла нявеста
палітвязьня Наста Палажан
ка. «Дзіма на той момант, як
мы прыехалі, ведаў пра вы
зваленьне Саньнікава і Бан

дарэнкі, быў вельмі рады,
віншаваў іх і сем’і. А ў само
га Зьмітра нічога не зьмяні
лася. Хіба толькі распавёў,
што яму нядаўна дазволілі
“атаварку” ў турэмнай кра
ме, упершыню за працяглы
час і на 100 тысяч рублёў.
Казаў, што быў вельмі рады,
і пры гэтым зьдзівіўся, якія
вялікія ў нас кошты. Пытаў
ся: як вы там жывяце, добра
я  мне кашу даюць»,  распа
вяла Наста Палажанка. Лідэ
ра «Маладога фронту» Зьміт
ра Дашкевіча трымаюць у
памяшканьні камэрнага ты
пу ў Глыбоцкай калёніі.

На “адкрытыя” судовыя працэсы ў Віцебску зноў не пускалі…
мам: «Я казаў і яшчэ раз кажу: трэба
штурмаваць. Браць штурмам 
іншага выйсьця
няма. Усіх не пера
садзяць! Калі кож
ная палітычная
справа будзе кан
чацца скандалам,
тады нешта зру
шыцца зь мёрт
вага
пункту…»
У будынак суду не прапусьцілі ні «На жаль, сёньня судзь
Нагадаем, Валер
кога з тых, хто прыйшоў падтрымаць дзя не ўзяла пад увагу
Шчукін штурмам
Шчукіна і Калякіна. Вялікая група з гэтыя найгрубейшыя Валер Шчукін
спрабаваў пра
журналістаў, грамадзкіх актывістаў і парушэньні і папросту
рвацца на закрыты працэс 29 сакаві
прадстаўнікоў партыяў АГП і «Спра праштампавалі рашэньне, якое было ка над Лябедзькам, Калякіным і
вядлівы сьвет» чакалі заканчэньня загадзя падрыхтаванае,  падзяліўся Атрошчанкавым ў Воршы. Пасьля
паседжаньняў на парозе будынку з журналістамі Сяргей Калякін ад таго, як яго не прапусьцілі ў залю па
суду пад пільным наглядам супра разу пасьля заканчэньня паседжань седжаньняў, праваабаронца на знак
цоўнікаў у цывільным. Затое перад ня.  Судзьдзя нават не знайшла часу пратэсту заблякаваў сваім целам
пачаткам паседжаньняў будынак аб параіцца са сваім сумленьнем. Яна праход на трэйці паверх будынку су
ласнога суду наведаў новы начальнік адразу ж пасьля майго выступу ду. У выніку ён правёў ноч у аршан
абласнога КДБ Уладзімер Арчакоў.
ўстала і прачытала загадзя напіса скім ІЧУ і быў на наступны дзень
ны тэкст рашэньня. Я абсалютна
У суд людзей не дапусьцілі ўсё з той перакананы, што гэтае рашэньне аштрафаваны судзьдзёй Тацьцянай
самай прычыны  «адсутнасьці мес было перадвызначанае, і што ўся гэ Рыбаковай паводле двух арты
цаў» у залі паседжаньняў. Як потым тая справа носіць заказны палітыч кулаў КаАП  за хуліганства і
за непадпарадкаваньне мілі
высьветлілася, памяшканьні, у якіх
ны характар. Гэта цыі  на 1 млн. 190 тыс. рублёў.
праходзілі
слу
вельмі прыкра, што на
ханьні, сапраўды
шы суды не зьяўляюц Менш, чымся ў 1937м …
былі напоўненыя
ца месцам, дзе можна
людзьмі, многія зь
высьветліць праўду, На думку віцебскага правааба
якіх былі апазна
дзе чалавек можа ад ронцы Паўла Левінава, ра
ныя як супрацоў
стойваць свае пра шэньні Віцебскага абласнога
нікі міліцыі. Зда
вы…» Тым ня менш суду, які не задаволіў касацый
ецца, такі выкрут
Сяргей Калякін упэў ныя скаргі, зьяўляюцца неза
робіцца на палі
нены, што праўда, ра коннымі: «Яны незаконныя, бо,
тычных працэсах
на ці позна, пераможа. у адпаведнасьці зь дзейным
у Віцебску трады
І зьбіраецца абскар заканадаўствам, пры пару
Сяргей
Калякін
цыйным. Спосаб,
дзіць рашэньне ў Вяр шэньні правоў на абарону ў ад
як яго абыйсьці,
міністрацыйным працэсе па
хоўным судзе.
пакуль ня знойдзены.
станова наконт справы аб
Дамагчыся
праўды?
Толькі адміністрацыйным правапа
Не параілася з сумленьнем
штурмам!
рушэньні падлягае безумоўнай
Нагадаем, Сяргея Калякіна ў кампа Асноўная прэтэнзія праваабаронцы адмене. Але… У нас даводзіцца
ніі з кіраўніком АГП Анатолем Ля Валера Шчукіна таксама тычылася плян па ўсім  па зборы ўра
бедзькам і каардынатарам «Эўра таго, што ў Аршанскім судзе яго па джаю, па надою малака і г. д.
пейскай Беларусі» Аляксандрам збавілі права на абарону: «Прысуд Даводзіцца плян і па адмене
Атрошчанкавым аштрафавалі за пакінулі ў сіле, скаргу  без задаваль ных судовых рашэньнях. І,
дробнае хуліганства. Яны нібыта неньня. Хаця, паводле кодэксу, па згодна з гэтым плянам, іх
брыдкасловілі і парушалі спакой збаўленьне юрыдычнай дапамогі практычна быць не павінна. І
грамадзян, знаходзячыся ў цягніку азначае стоадсоткавае скасаваньне судзьдзі ня могуць адступіць
Менск  Масква, за што былі зьня рашэньня суду без якіхкольвек ага ад гэтага пляну. У нас, паводле
тыя зь цягніка і затрыманыя ў Вор ворак. А мяне пазбавілі юрыдычнае дадзеных, калі не памыляюся,
за 2009ы год, у працэнтных
шы. Як высьветлілася, 18 красавіка дапамогі і ў міліцыі, і ў судзе».
адносінах адмененых прысу
Віцебскі абласны суд разглядаў
даў было менш,
адначасова і скаргу Атрошчанкава і «І добра б  само
чымся ў прысна
таксама адмовіў у яе задавальненьні. га адваката, але
памятным 1937
А вось скаргу Лябедзькі, паводле забралі і мабіль
годзе за савецкімі
словаў прысутнага на судзе Калякі ны тэлефон. Ад
часамі…».
на, судзьдзя Смалякова ня адшукала. дайце мне мабіль
ны  і я атрымаю
Адзінай сьветлай
Асноўныя прэтэнзіі, названыя ў ад адваката да
плямай ў гэты
скарзе Калякіна, тычыліся пару памогу праз тэле
дзень (18 красаві
шэньняў ягоных правоў, прадугле фон. Дык мне ж і
ка) было рашэнь
джаных працэсуальным заканадаўс гэтага і не далі
не абласнога су
твам. Так, Аршанскі суд не запатра зрабіць…»  рас
ду паводле скаргі
баваў відэазапісаў, што вяліся пад павёў Валер Шчу Алена Семен чукова
віцебскай акты
час затрыманьня палітыкаў у вагоне, кін пасьля закан
вісткі Алены Се
на пэроне вакзалу і ў аддзеле ўнутра чэньня паседжаньня ў Віцебскім аб
ных спраў на транспарце. Пра гэта ласным судзе. Паводле словаў Шчу менчуковай, якая аспрэчыла
хадайнічалі абвінавачаныя. Былі па кіна, ён прывёў дастаткова падста памер штрафу, што прызна
рушаныя правы на абарону: Калякі ваў, каб рашэньне аршанскага суду чыў ёй суд Чыгуначнага раёну
ну ў Воршы не далі зьвязацца з адва было адмененае. Касацыйную скар Віцебску за пікет на знак салі
дарнасьці зь Сяргеем Кавален
катам.
гу Шчукіна разглядала судзьдзя Іва кам, які яна зладзіла 20 сакаві
Яшчэ адна прэтэнзія тычылася пару нова. «Судзьдзя, мабыць, хоча дапра ка ля «сіняга» дому ў Віцебску.
шэньня права на прыцягненьне цаваць да пэнсіі»,  так пракамэн Абласны суд узяў пад увагу,
сьведак. У суд у якасьці сьведкі ня таваў ейнае рашэньне Валер Шчу што дзяўчына яшчэ ў судзе
выклікалі Віталя Рымашэўскага, які кін.
першай інстанцыі прызнала
ехаў ў адным купэ з затрыманымі, а На ягоную думку, дамагчыся праўды сваю віну, і зьнізіў штраф з 5
таксама не ўзялі пад увагу паказань ў нашай краіне можна толькі штур базавых велічынь да 0,5 б.в.
ні цывільных асобаў, чые сьведчань
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ні разыходзіліся з паказаньнямі
сьведкаўміліцыянтаў. Апрача таго,
судзьдзя, як лічыць
Калякін, неправамерна
аб’яднала ўсе тры
справы трох асобаў у
адну, пазбавіўшы тым
самым
магчымасьці
выклікаць у якасьці
сьведак двух іншых.

За правы чалавека

Віцебскі абласны суд 18 красавіка
не задаволіў касацыйныя скаргі
старшыні партыі «Справядлівы
сьвет» Сяргея Калякіна і правааба
ронцы Валера Шчукіна на рашэньні
суду Аршанскага раёну, які аштра
фаваў іх напрыканцы сакавіка на
10 і 34 базавыя велічыні адпаведна.
Суд у Віцебску зноў прайшоў фак
тычна ў закрытым рэжыме.

ßí Äçÿðæà¢öà¢: Íàâîøòà ¢ëàäû ïðûìàþöü
çàêîíû, ÿê³ÿ ñàì³ íå çüá³ðàþööà âûêîíâàöü?
ноўнікі выконваюць яго пала
жэньні.

За правы чалавека
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Адстойваючы сваё права на атры
маньне адказаў ад чыноўнікаў на
беларускай мове, віцебскі лідэр
КХП БНФ Ян Дзяржаўцаў дайшоў
ужо да адміністрацыі прэзыдэнта.
Гэткае права забясьпечваец
ца артыкулам 18 Закону Рэс
публікі Беларусь «Аб зваро
тах грамадзян і юрыдычных
асоб», дзе абвяшчаецца:
«Пісьмовыя адказы на пісь
мовыя звароты афармляюц
ца на мове звароту». Закон
уступіў у сілу 22 студзеня
2012 году, і пакуль ня ўсе чы

Усе свае звароты ў ворганы ўлады
Ян Дзяржаўцаў піша на беларус
кай мове. У адміністрацыю прэзы
дэнта ён зьвярнуўся пасьля таго,
як, даслаўшы заяўку на правя
дзеньне пікетаў, атрымаў адказ,
напісаны парасейску. Палічыў
шы, што такім чынам намесьнік
кіраўніка адміністрацыі Перша
майскага раёну Віцебску Аляксан
дар Красакоў, подпіс якога стаяў
пад адказам, парушыў згаданы
закон, Ян Дзяржаўцаў накіраваў
скаргі ў пракуратуру Першамай
скага раёну Віцебску і Віцебскі
аблвыканкам. Аднак ні пракурату
ра, ні выканкам не адрэагавалі на
лежным чынам на гэтыя скаргі.
Надоечы Ян Дзяржаўцаў атрымаў
ліст з адміністрацыі прэзыдэнта
Рэспублікі Беларусь. Начальнік га
лоўнага ўпраўленьня па працы са
зваротамі грамадзян і юрыдычных
асоб Станіслаў Буко інфармаваў
актывіста, што ягоны зварот накі
раваны ў Нацыянальны цэнтар

заканадаўства і прававых дасьле
даваньняў Рэспублікі Беларусь.
Гэты цэнтар мае даручэньне паве
даміць аўтару звароту ў адмініст
рацыю прэзыдэнта пра вынікі раз
гляду.
Ліст спадара Буко ўзбурыў Яна
Дзяржаўцава. І справа нават ня ў
тым, штó напісаў высокапастаўле
ны чыноўнік, а ў тым  як.
Станіслаў Буко адказаў парасей
ску. Улічваючы, якое пытаньне
ўзьнімаў актывіст у сваім звароце,
напрошваецца выснова: начальнік
з адміністрацыі прэзыдэнта такім
чынам наўмысна прадэманстраваў
сваё зьняважлівае стаўленьне як
да беларускай мовы, так і да за
кону аб зваротах грамадзян. “Калі
службовая асоба такога рангу
дазваляе сабе ігнараваць патра
баваньні заканадаўства, дык чаго
ж тады можна чакаць ад мясцо
вых чыноўнікаў? Невядома, на
вошта ўлады прымаюць такія
законы, якія самі не зьбіраюцца
выконваць”,  выказаў сваё неўра
зуменьне Ян Дзяржаўцаў.

Ìiëiöûÿ ñïðàáóå ïåðàøêîäçiöü êàíòàêòàì
Ëþáîâi Êàâàë¸âàé ç æóðíàëiñòàìi
Супрацоўнікі міліцыі спраба
валі перашкодзіць сустрэчы
расейскіх журналістаў з маці
расстралянага Ўладзіслава Ка
валёва. Сустрэча была запляна
ваная ў яе кватэры, але супра
цоўнікі міліцыі пільнавалі жур
налістаў каля пад’езду. Лю
бові Кавалёвай прапанавалі
даць відэаінтэрвію для праг
рамы “Чалавек і закон”. Але
як толькі здымачная група
выйшла з таксоўкі, ім пера
гарадзілі шлях супрацоўнік
міліцыі і АМАПавец. Гаспа
дыня ўбачыла гэта з вакна і
пайшла “вызваляць гась
цей”:
“Добра, што я ўбачыла. Маглі,
мабыць, і ўвогуле не пусь
ціць! Міліцэйская машына
зьявілася каля нашага дому
яшчэ гадзіны за дзьве да пры
езду журналістаў – “жыгуль”
прыпаркаваўся ў левым баку на
шага двара… Калі я ўбачыла, што
людзей не пускаюць, то спусьці
лася ўніз, запытала: “Што, ужо
да мяне людзям хадзіць забара
няеце?”. Тады ўсіх прапусьцілі,

але перапісалі дакумэнты. Заяві
лі, нібыта суседзі скардзяцца на
тое, што тут увесь час нейкія
журналісты шукаюць “лябарато
рыю” Дзімы Канавалава”.
Сям’я Канавалава, якога таксама

расстралялі паводле абвінава
чаньня ў тэрарызьме, жыве ў су
седнім доме. Імаверна, “паля
ваньне на журналістаў” распача
лося пасьля таго, як на сайце Ра
дыё Свабода зьявіўся фота
рэпартаж са склепу, дзе нібыта
была лябараторыя па вырабе вы
бухоўкі. Некалькі дзён таму са

райчык, дзе Дзьмітры Канавалаў
зьбіраўся зь сябрамі, і, паводле
вэрсіі следзтва, вырабляў бомбы,
стаяў адчынены…
Любоў Кавалёва дадае, што мілі
цэйская машына стаяла ў дварэ
яшчэ й пасьля таго, як зьехалі
тэлежурналісты. Супрацоўнікі
міліцыі назіралі, хто яшчэ ўва
ходзіць і выходзіць з пад’езду,
дзе жывуць Кавалёвы. Маці
Ўладзіслава Кавалёва кажа,
што ахова з боку міліцыянтаў
ёй не патрэбная – што ў віна
ватасьць сына яна ня верыць,
што следзтва шмат каго не
пераканала, і што ніхто ні разу
ёй не пагражаў і не спрабаваў
“адпомсьціць”.
Сям’я Дзьмітрыя Канавалава,
другога абвінавачанага ў тэр
акце, знаходзіцца пад міліцэй
скай аховай зь сярэдзіны краса
віка мінулага году. Бацькоў рас
стралянага Канавалава суправа
джаюць у краму, адвозяць на
службовай машыне на працу і
нават сабачку Канавалавы вы
гульваюць пад канвоем людзей у
цывільным.
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