
Neuer Aktenfund von 1991 stützt russischen Vorwurf 

Russland behauptet seit Jahrzehnten, die Nato-Osterweiterung verstoße gegen westliche 
Zusagen nach dem Mauerfall. Nun ist ein bemerkenswertes Dokument aufgetaucht. 
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 ا76-ی 6ر50/-ری آ2ر0/- و .-,و

 L. A5ل از AIJ2 اG0H7ل: A5 7وروی وDده داده 7ده 5ود AB .-,و A5 <2ت 7رق ?<,رش .>واھد 0-6ت
 

AIJ2 آQ.-2P اG0H7ل از 7Bف S0 <.د آر07وی در 2N-0ت از .<>L2 A-2-ت رو<Q >5ر داده ا<ت AB وQ,R آ2P-ن دو5-ره N,2د 7د، 
رق ?<,رش .>واھد 0-6ت. آ.R -Wول داد.د AB اU,Vف آ,A5 S0,.U ا,N-د 2J-ھ0ر 7وروی وDده داده 7ده 5ود AB .-,و A5 <2ت 7

 A,6-0 ."د دھ0م-W.70H و0ت در .-,و راZD ،ن و <-0ر0ن-,>WP A5 وا.0م, Q2. -2" ."0دا ./.دH 2ت 7رق ?<,رش> A5 [.0ا S0" QP-27
_ر0.<ون، دا.27.د IDوم <Q>-0 از ادD-ی دوPت رو<B Q2 Q.-50,7H A0.د. ا0ن <.د ,و<ط J-7وا 07 J١٩٩١د0د Hرو.ده ھ-ی <-ل 

آ2رQ0-/0 و ا<,-د دا.G7-ه 5و<,ون، در آر07و QI2 5ر0H -0.-,0دا 7د. ا0ن <.د D A5.وان "N2رA.-2" طAL5 5.دی 7د ا2- 5`دا اJ-زه 
 .ا.,7-ر 0-6ت

 
دو5-ره N,2د 7د،  AIJ2 آQ.-2P اG0H7ل از 7Bف S0 <.د آر07وی در 2N-0ت از .<>L2 A-2-ت رو<Q >5ر داده ا<ت AB وQ,R آ2P-ن
W2Jور رو<A5  A0 ا,N-د 2J-ھ0ر 7وروی وDده داده 7ده 5ود AB .-,و A5 <2ت 7رق ?<,رش .>واھد 0-6ت. وbد020ر Hو,0ن، ر0Vس

5-رھ- ?_,A ا<ت AB 2</و ,و<ط 7Bورھ-ی cرQ5، آن زAB Q.-2 آ.R -Wول داد.د AB اU,Vف آ,S0" QP-27 S0,.U اA5 [.0 <2ت 
ھ-Q0  د" 6ر0ب >ورده ا<ت. 0.س ا<,وP,.5رگ، د05رBل .-,و ھ2واره ,-0Bد Bرده ا<ت AB ھB [0س d.0ن وDده7رق ?<,رش 0Hدا ./.

A5 ا,N-د 2J-ھ0ر 7وروی .داده ا<ت. 5رای d.د0ن دھA، رو<A0 2دQD 7ده ا<ت AB ?<,رش .-,و A5 <2ت 7رق، ,`Wدات cرب را 
R د.> S0 ون.Bرده ا<ت. اB ضL. 0نPد0وار 5ر Q7-Hس از 6روHد.B Q2 Q.-50,7H A0>ت روPی دو-Dظ-ھر 7ده و از اد AJ5ل ,و-.  

 
 QI2 ه 5و<,ون، در آر07و-G7.و ا<,-د دا Q0-/0آ2ر Q>-0> ومID 7وا 07_ر0.<ون، دا.27.د-J ل. ا0ن <.د ,و<طG0H7زارش ا? A5

ن دھA، رو<A0 2دQD 7ده ا<ت AB 5ر0H -0.-,0دا 7د. ا0ن <.د D A5.وان "N2رA.-2" طAL5 5.دی 7د اH> -2س 2.,7ر 7د. 5رای d.د0
?<,رش .-,و A5 <2ت 7رق، ,`Wدات cرب را Hس از 6روQ7-H د0وار 5ر0Pن .Lض Bرده ا<ت. اB.ون S0 <.د R-5ل ,وAJ ظ-ھر 

 .7ده ا<ت
 

ر ا0ن <.د 2ر5وط i A5ورت A>IJ 2د0ران <Q>-0 وزار,>-.A ھ-ی ا2ور >-رAJ اb-0ت N,2ده، 5ر0,-.0-، 6را.<A و آ2P-ن ا<ت AB د
در 5ن 5ر?زار 7د. 2وZوع Gdو.L, QGو0ت 5k-ت و ا0.2ت در اروH-ی 2رBزی و 7رS2B -5 QR ,واL6-ت دوA5.-J  2١٩٩١-رس  ۶

-Hرا.س ا0.2ت و ھ2/-ری در ارو_.B وبdر-d و در AL7ورھ-ی 2.طB -5 (CSCE) 5ود. 
 

رھ-ی ا0ن I5وک ARUD >ود را 5رای در آن ز2-ن، 20H-ن ور7و 7/ل >ود را از د<ت Q2 داد و <0-<,2داران 5ر>Q از 7Bو
0Hو<,ن A5 .-,و 7B A5ورھ-ی cرQ5 .7-ن داد.د. 5- ا0ن N-ل، ھ2-.طور AB اG0H7ل ا7-ره B Q2.د، آ.Ad از ا0ن <.د 72>ص ا<ت 
ا0ن ا<ت AB ا.Q>0IG ھ-، آ2رQ0-/0 ھ-، آQ.-2P ھ- و 6را.<وی ھ- ھQG2 2وا6ق 5ود.د ZD ABو0ت 27- در اروH-ی 7رQR در .-,و 

 ."0cرR-5ل 5Rول" ا<ت
 

 A5 ر-Wd وهUD A5 رات دوBرد: "2- در 2ذاB 0ن 05-ن.d در آن ز2-ن، آن را AJرو5وگ، .2-0.ده 5ن از وزارت >-رB 0ور?ن
Q2. ت 7رق ?<,رشWJ و را در,-. AB رد0مB مUDت اNراi  و0ت در .-,وZD ،ن 0- <-0ر0ن-,>WP A5 وا.0م, Q2. -2 دھ0م. 5.-5را0ن

0م." B A,_? A5رو5وگ، ا0ن 2وi -5 uZدراDظم ھ2Iوت WBل و وز0ر ا2ور >-رAJ ھ-.س د0,ر0ش ?.7ر ,وا6ق 7ده را W.70H-د دھ
ا<ت. Bرو5وگ >-طر.7-ن Bرد، ر20و.د <0,ز، .2-0.ده اb-0ت N,2ده .0ز 5- ا0ن 2وZوع 2واL6ت Bرد و ?_ت: "2- در 2ذاBرات دو 

2J د-N,ا A5 راتB0ن <-0ر 2ذا.d2ر و ھ-Wd A6-Zا A5 QRی 7ر-Hاز >روج .0روھ-ی 7وروی از ارو AB رد0مB مUDھ0ر 7وروی ا-
 .<وءا<,_-ده .>واھ0م Bرد. .-,و .A5 A طور ر<Q2 و .0c Aر ر<Q2 .5-0د A5 7رق ?<,رش 0-5د

 
وی وbد020ر Hو,0ن ر0Vس W2Jور رو<A0 5-رھ- ,-0Bد Bرده ا<ت AB در Jر0-ن 2ذاBرات ا,N-د J2دد آ2P-ن A5 ا,N-د 2J-ھ0ر 7ور

?_ت:  ٢٠٢١وDده داده 7ده 5ود AB .-,و ?<,رش .>واھد 0-6ت.در ھ02ن ار,5-ط، او در B S0._را.س 2ط5وQ,-D 5زرگ در د<-52ر 
 Aای 2- را 6ر0ب  ١٩٩٠در دھ A.-N0Rطور و A5 Q.`0 ،0زی ا,_-ق ا6,-ده ا<تd Ad ل-N ،"2ت 7رق> A5 [.0ا S0 A." Q,N 7د A,_?

05رBل .-,و در آن ز2-ن H-<} داد AB اU,Vف آ,QP-27 S0,.U "ھر?ز Rول .داده ا<ت AB >ود را داده ا0د؟ ".0.س ا<,وP,.5رگ، د
?<,رش .دھد". او در A5N-i2 5- اG0H7ل ?_ت: "ھ0] وRت d.0ن وDده ای وJود .داA,7 ا<ت، ھر?ز d.0ن AI2-`2 ای 7Hت Hرده 

P-L2 در AB ا<ت، ا0ن در<ت .0<ت." ا2- ھ2-.طور A,7ود .داJ5.دی >-رج 7ده، ای ھم و AL5ل ا7-ره 7د، ا0ن <.د از طG0H7ا QI`6 A
اظW-رات 0.س ا<,وP,.5رگ و Q.->B را AB ادB Q2 -Dرد.د ھW`, [0دی در 5R-ل .-,و در 5R-ل 2</و ا.J-م .7ده ا<ت، 2ورد ,رد0د 

 .Rرار Q2 دھد
 

A6رG0وس وUB ل ,و<طGHH7ا AIJ2 ل ازL. A5 
Q.-0و-B -Zر :A2Jر, 

 A5.72ن 2-ه  ٣٠W5١۴١٩ - ٠٠  A06٢٠٢٢ور 


