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This article is an attempt to show the pernicious nature of imperialism, Bolshevism and
totalitarianism and neo-imperialism for the enslaved nations of the former Russian Empire, the former
Soviet Union and the present-day Russian Federation, which are different by the form, are but identical
by content and essence.
The publication was prepared on the basis of studied bundles of Lviv newspaper “Dilo” in the
1930’s, also on the basis of rethinking the author’s own scientific publications.
The author believes that documentary evidences of crimes against humanity that are arising not
only on open archives files, but also are obvious on the basis of working out newspaper sources cannot
be forgotten or passed over in silence. It’s impossible to forgive all those designers and architects of
genocide against the Ukrainian people that have been developed and implemented by all kinds of
commissars of the Communist Bolshevik Party from Muscovy, NKVD, MGB, etc., with the help of
the local national traitors, local communists, members of the Komsomol and atheists...
Instead, the main conclusions of this article are that, firstly, the lessons of history need to be
mastered, and secondly, Ukraine would have a chance to succeed when our power was represented by
self-sufficient – not pro-Western and not pro-Russian (not the apologists of Warsaw and not “The dirt
of Moscow”), and a national elite that will be able to work out effective preventive mechanisms of
national break-in and progress. Only then, an affair of “Lenin – Stalin – Putin” will fall into oblivion.
Key words: Bolshevism, Russian national chauvinist, Russian empire, neo-imperialism,
enslavement of peoples, genocide of Ukraine, newspaper “Dilo”.
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