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  تقسیم بعد کے اختالفات اور استعفوں کے عہدیداروں ٓائی سی سی پی کے یو
 پاکستان کے یو سے جانب کی عہدیداروں کے) ٓائی ٹی پی( انصاف تحریک پاکستان) شاہ علی مرتضیٰ(  لندن

 اور ڈائریکٹر ، کےصدر اس خالف کے قبضے پر) ٓائی سی سی پی یوکے(  انڈسٹریز اینڈ کامرس ٓاف چیمبر

 غیر اور دارانہ جانب غیر میں ابتدا کہ جو گیا پڑ شگاف میں تنظیم بعد کے ہونے مستعفی احتجاجًا کے ٹریژرر

 سے جانب دونوں۔تھی ہوئی قائم کیلئے دینے فروغ کو تجارت درمیان کے پاکستان اور برطانیہ پر بنیادوں سیاسی

 اور استعفوں تنظیم متحد ایک کی رہنمائوں بزنس پاکستانی کہ ہے کی تصدیق نے ذرائع والے رکھنے تعلق

 اجالس پرشور ایک والے ہونے شب کی جمعرات تقسیم یہ میں تنظیم بزنس۔ ہے چکی ہو تقسیم بعد کے اختالفات

 کے وفاداریوں سیاسی اور نااہلیت خالف کے دوسرے ایک نے عہدیداروں نئے اور سابقہ جہاں ہوئی دوران کے

 جہانزیب سیکریٹری جوائنٹ اور صدیق ڈائریکٹرچوہدری اور صدر سابقہ ، خان کامران صدر۔کئے عائد الزامات

 برطانیہ نے عہدیداروں نئے میں سربراہی کی خان امجد صبح کی جمعہ۔ دیا استعفیٰ شب کی جمعرات نے انیس

 امجد رہنما سنیئر ایک کے ٓائی ٹی پی میں برطانیہ۔ کی مالقات سے ذکریہ نفیس کمشنر ہائی نئے کے پاکستان میں

 جنرل نئے الرحمان وحید بیرسٹر صدر کے لندن ٓائی ٹی پی۔ گئے بن صدر نئے کے ٓائی سی سی پی کے خان

شاہ اسد ڈائریکٹر، خواجہ فیصل کے ٓائی ٹی پی ، سیکریٹری  

 پی یوکے۔ ہیں گئے بن سیکریٹری جوائنٹ نئے شفقت سردار اور سیکریٹری کمپنی بٹ طاہرہ صدر، نائب سنیئر

 دیا دے استعفیٰ احتجاجًا شب کی جمعرات نے انہوں کہ ہے کی تصدیق نے خان کامران صدر کے ٓائی سی سی

 رہ نہیں حصہ کا تنظیم ایسی ایک میں کہ کہا ہوئے کرتے گفتگو سے نیوز دی نے صدیق حاجی مین بزنس۔تھا

 دن سے حیثیت کی ڈائریکٹر اور صدر سابق کے اس نے میں کہ کہا نے انہوں۔ ہے چکی کھو سمت اپنی جو سکتا

 ہونا اسے جیسا رہی نہیں تنظیم وہ اب ٓائی سی سی پی کے یو کہ ہوں پہنچا پر نتیجے اس اب میں تاہم کیا کام رات

 رہ نہیں حصہ کا اس میں اب اور ہے گیا لیا کر قبضہ سیاسی سے اندر کے ٓائی سی سی پی کے یو۔تھا چاہئے

 دی۔ کردیئے مسترد الزامات کے داری اجارہ اور قبضے نے خان امجد صدر نئے کے ٓائی سی سی پی کے یو۔سکتا

 تجارت درمیان کے پاکستان اور برطانیہ ٓائی سی سی پی کے یو کہ کہا نے انہوں ہوئے کرتے چیت بات سے نیوز

 پلیٹ کارپوریٹ ایک کو تنظیم ہم کہ کہا نے شفقت سردار۔ گی رہے کرتی کام کیلئے مقاصد کے دینے فروغ کو

۔تھی ضرورت کی جس سکی ال نہیں پر سطح اس کو تنظیم قیادت سابقہ۔ گے بنائیں فارم  


