
م حلقہ محسود کے طالبان امیر خالد محسود کی قیادت میں موجودہ راہ گ

طالبان  کردہ نظم سے مکمل بر آت اور علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں ۔ترجمان

   حلقہ محسود

نادیدہ  تحریک طالبان کا موجودہ نظم ایک منظم سازشی ٹولے کی وجہ سے

محسود اعظم طارقہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ترجمان ٹی ٹی پی حلقہ    

وں کے ٹی ٹی پی میں مسلکی عقائدو نظریات کی پرچار سے دوسرے حلق

  طالبان بد ظن ہوئے ہیں  ۔اعظم طارق محسود

کی  حلقہ محسود نے محتلف طریقوں سے موجودہ نظم کی اصلاح و اتحاد

 کوشش کی مگر سازشی ٹولہ کامیاب رہا ۔ اعظم طارق محسود

ے تلے ڈاکہ زنی بھتہ خوری کی جارہی  ہموجودہ نظم کے چھتری سائے 

 ۔اعظم طارق محسود

ی تحریک طالبان حلقہ محسود ظالم کو ظلم سے روکھنے اور مظلوم ک

 حمایت پر یقین رکھتے ہیں ۔

 حلقہ محسود طالبان  اسلامی مدارس شیوخ عظام اور خانقاہوں کی عزت

  و احترام اور ان حضرات سے استفادہ پر یقین رکھتے ہیں ۔

و اغوا برائے تاوان ،بھتہ خوری عوامی املاک کو نقصان اور دھماکوں ک ہم

 حرام سمجھتے ہیں ۔ مرکزی  ترجمان اعظم طارق محسود

ی موجودہ ٹی ٹی پی نظم  باہر سے پیسے لیکر اجرتی قتل  اور عوام

ے کے مقامات پر دھماکے اور  مدارس و خانقاہوں سے بھاری رقوم کے مطالب

۔ اعظم طارق محسودجرم میں ملوث ہیں    



مات ٹی ٹی پی کا موجودہ نظم سازشی ٹولے کی وساطت سے عوامی مقا

م طارق پر دھماکے ،فرضی ناموں سے ذمہ داریاں بھی قبول کرتے ہیں ۔اعظ

 محسود

تحریک طالبان کا موجودہ نظم امارت اسلامی افغانستان کے خلاف 

یں بھی جرائم م پروپیگنڈا اور طالبان میں باطل نظریات پھیلانے جیسے

 ملوث ہے۔

وگ خفیہ ٹی ٹی پی کی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے موجودہ نظم کے ل

 تنظیموں کے آلہ کار ہیں ۔

صورت ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ٹی ٹی پی کا موجودہ شکل و

  عوام کے سامنے اشکارہ کیا جائے ۔اعظم طارق

ادل دہ جہادی تنظیموں کتمام طاعوتی طاقتوں کے خلاف اور صحیح العقی

  وجان سے احترام کرتے ہیں،  مرکزی ترجمان حلقہ محسود اعظم طارق

مائندہ موجودہ تحریک طالبان پاکستان نے امارت اسلامی افغانستان کے ن

  وفد کے فیصلے سے انخراف کیا ۔ اعظم طارق محسود

ر انکے القاعدہ اور پنجابی طالبان مجموعوں کو غیرضروری  طور پر ستانے او

  نظم میں مداخلت برداشت نہیں کیا جائے گا ۔اعظم طارق محسود

آگے  امارت اسلامی افغانستان کے قائدین کے ہدایات کی روشنی میں ہم

 بڑھیگے۔

ت پر یقین باطل ازم و نظم کے خلاف جہادی سلسلے کو آگے بڑھانے قیام خلاف

 رکھتے ہیں ۔ اعظم طارق محسود

 

 


