
Аб позыцыі тав. Чарвякова па пытаньнях 
барацьбы з правым ухілам і нацыянал- 

дэмократызмам
(Рэзолюцыя бюро Ц К  і прэзыдыуму Ц К К КП(б)Б ад 19 сьнежня 1929 г., ухт м нап  

Студзсньскім пленума.» ЦК КП(б)Б).1. Уся КП(б)Б, пад кіраўніцтвам ЦК, праволзіла і вядзе самую рашучую барацьбусупроць правага ўхілу і нацыянал-дэмократызму ў тэорыі і на практыцы. У  гэтай ба- рацьбе нартыйная органііацын нлдзвычайна чутка і натрабайалыіл адносіцца да партый- нага кіраўніцтва і да паасобных членаў яго. патрабуючы чоткай гіартыйнай лініі і актыў- нага ўдзелу ў барацьбе супроць ухілістых ад партыйнай лініі і прымірэнцаў да іх. Асабліва гэтая патрабавальнасыіь партыйных мас плвышаеццл ў адносінах да кіруючых таварышоў, вядомых організацый, але ня прымаючых актыўнага ўдзелу ў барацьбе, хоць адкрытыя выступленью іх політычна абавязконм, таму што самі гэтыя таварышы рабілі ў  нядаўным мінулым опортуністычныя памылкі.2. Так, на Мснскім, Віцебскім, Гомельскім 1 ішіі. актывах і шматлікіх партсходах. асабліва ў апошні час, сябры партыі ў запісках і выступленыіях высоўвалі супронь тав. Чарвякова (члена бюро ЦК) абвінавачаньне ў тым. што Сн ня прымае актыўнага ўдзелу ў барацьбе супроць правага ўхілу і нацыянал-дэмократызму і тлумачылі тэта тым, што тав. Чарвякоў нават у пэрыод абвостранай барацьбы партыі з правым ухілам і нацыянал-дэмократызмам у артыкулах і выступленыіях выказваў і абараняў права-опор- туністычиыя і нацыянал-опортуністычныя погляды.3. Бюро ЦК і прэзыдыум ЦКК КП(б)Б, абгаварыўшы позыцыю т. Чарвякова: па пытаньнях барацьбы з правым ухілам і нацыянал-дэмократызмам. устанаўліваюць адсутнасьць актыўнага ўдзелу т. Чарвякова ў барацьбе э правым ухілам і нацыянал-дэмократызмам і што тав. Чарвякоў на працягу доўгага пэрыоду і да апоіиняга часу ў шарагу выступ- леньняў вусных і ў друку выказваў і абараняў шэраг няправільных. права-ўхіліцкіх уста- новак. Гэтыя права-ўхіліцкія ўстаноўкі, узятыя ўагуле (у цэлым), об'ектьіўна прадстаўля- юць сабою цэлую сыстэму права-опортуністычиых і нацыянал-опортуністычных поглядаў.4. Гэтыя права-опортуністычнрія і нацыянал-опортуністычныя погляды і ўстаноўкі тав. Чарвякова знайшлі,свой адбітак у прыватнасьці ў наступным:1) У суадпаведнасьці з лезунгам Бухарына .обогоіцайтесь", тав. Чарвякоў на VIIзьезьдзе Саветаў Б С С Р  у маі 1925 г. выступіѵ з лезунгам: .Багацей, селянін, здабывай больш багацьця, і чым больш ты будзеш багаты, тым больш багата будзе наша Са- вецкая рабоча-сялянская дзяржава*.2) Усьлед за Бухарыным тав. Чарвякоў угледжваў крыніцы нашых хлебных цяжкась- цяіі у першую чаргу ў тым, што „збожавын продукты ў сэнсе цэн былі пастаўлены нашай політыкаіі у  недастатна здавальняючыя ўмовы* (прамова 20 кастрычніка 1928 г. на зьезьдзе .Прэч няпісьменнасьць*).3) Пасьля апублікавапьни .Запісак экономістага* т. Бухарына, т. Чарвякоў такім чы- нам выяўляў сваю солідарнпсьць з права-опортуністычнымі поглядамі Бухарына: .М ы , танарышы, перажываем ужо досыць доўгі час значныя цяжкасьці ў забясьпечаньні го- раду і вбскі хлебам і іншымі сельска-гаспадарчымі продуктамі. Разам з тым мы перажываем сур'йзныя цяжкасьці ў забясьпечаньні гораду і вёскі таварамі фабрычна-заводзкай вытворчасьці. Чым тэта тлумачыцца і дзе знайсьці нрычыны гэтых цяжкасьцяй? Нядаунз ў цэнтральных газэтах быў надрукаваны артыкул т. Бухарына .Запіскі экономістага". у якім ён робіць аналіз усім пытаньням, зьвязаным з гэтай пp(^блeмaii. Я, таварышы. адсмлаю ўсіх вас да гэтага артыкулу, які, па-мойму, патрэбна ўважліва нывучыць і на падставе якога патрэбна шукаць спосабы для растлумачэньня ўсіх зьявішчаў іишага Сучаснага гаспадарчага становішча*.
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