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თამთა თხელიძე 17.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



აბსტრაქტი 

 

ნაშრომში განხილულია სტალინის მმართველობის დასაწყისში განვითარებული 
პოლიტიკური მოვლენები და  „ნაციონალ-უკლონიზმი“ . ეს ტერმინი სტალინმა 
უწოდა ქართველ ბოლშევიკებს, რომლებიც ეწინააღმეგებოდნენ მის გეგმას 
საქართველოს  ამიერკავკასიის სეიმში გაწევრიანებასა და გასაბჭოების შესახებ. ბუდუ 
მდივანი, მალაქია ტოროშელიძე და სხვა მრავალი ბოლშევიკი, რომელიც 
საქართველოში რევოლუციური კომიტეტიში და შემდეგ სხვადასხა სახელმწიფო 
თანამდებობებზე იყვნენ 1937 წელს დიდი ტერორის დროს დახვრიტეს.  მათ ბრალად 
ედებოდათ საბჭოთა სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, სტალინის მოკვლის 
მცდელობა და სხვა მრავალი. ნამშრომში გამოყენებული მასალები ბუდუ მდივანის 
შესახებ შეადგენს ახლანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს (მოდულის) არქივს, 
სადაც ბუდუ მდივანის საქმე 5 ტომად არის. ტომებში მოცემულია  1921-1937  წლებში 
მდივანისა და სხვა ქართველი ბოლშევიკების მოღვაწეობა , საგამოძიებო 
ბრალდებები მათი დანაშაულის დამამტკიცებელი ფაქტებით და შემდეგ 1954-1956 
წლების ხელახალი საგამოძიებო მასალები რეპრესირებულთა რეაბილიტაციის 
მიზნით. 

ნაშრომში განხილულია ნაციონალიზმის თეორიები, რომელიც შედარებულია 
ნაციონალიზმის ლენინსა და სტალინისტურ გაგებასთან. ნაშრომის მიზანი არის 
ბუდუ მდივანის პიროვნების წარმოჩენა, რადგან 1937 წლის შემდეგ მისი და 
ნაშრომში ნახსენები ადამიანების სახელი არ შემორჩა ისტორიას. ვიმედოვნებ, რომ 
ისტორიკოსები და მკვლევრები დაუბრუნებენ ასეთ ადამიანებს კუთვნილ ადგილს 
ისტორიაში.  

 

საკვანძო სიტყვები : ნაციონალიზმი , სტალინი , ლენინი , ნაციონალ- უკლონიზმი  

ბუდუ მდივანი, მალაქია ტოროშელიძე , ლავრენტი ბერია .  
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Abstract   

In these papers I discuss Stalin’s politics early years and how appears “National- uklonizm”. 
Stalin called uklonists people who opposed his planes about creating Caucasian union and 
about sovietization of Georgia. Budu Mdivani, Malakhia Thoroshelidze and other Bolsheviks 
who have been in Georgia on a high positions in 1937 they were executed during great 
terror. Those people were convicted to fight against soviet government, in Stalin’s 
assassination attempt and many other.  

The story of Budu Mdivani and all the materials are are from arqives of ministry of internal 
affairs. There is five book about Mdivani .activites from 1921-1937 years and investigation 
materials  of evidence of their crimes, and then re-investigation materials repressed for years 
1954-1956 for rehabilitation purposes. 

The paper deals with the theories of nationalism, compeering interpretations of nationalism 
in Lenin’s and Stalin’s works, The aim of the topic was to ro reveal person of  Mdivanis, since 
1937 his name has vanished from the history , as other people named  in the paper. I hope 
that historians and scholars will work on returning thouse people in history.  
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