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2020، جنوری   02 
 

  بحران سنگین کا گیس
 بلکہ سندھ اور پنجاب صرف نہ طرف دوسری تو ہے میں لپیٹ کی سردی شدید ملک طرف ایک

۔ ہے گئی کر اختیار صورت کی بحران سنگین قلت کی گیس بھی میں بلوچستان اور پختونخوا خیبر

 گئے پڑ ٹھنڈے بھی چولہے کجا تو رکھنا گرم گھر سے ہونے کم تک حد خطرناک پریشر کا گیس

 وجہ کی سکنے ہو نہ تیار کھانا میں گھروں اکثر۔ ہے عذاب الگ ایک شیڈنگ لوڈ کی گیس پھر ہیں

 قیمتیں کی لکڑی اور کوئلے جی، پی ایل۔ ہیں مجبور پر کرنے رخ کا تنوروں اور ہوٹلوں لوگ سے

 تجارتی اور گھریلو صرف نہ۔ ہیں باہر سے رسائی کی غریبوں جو ہیں رہی کر باتیں سے ٓاسمان

 صبح تو ہے بھی ہوتا پریشر بہت تھوڑا کا گیس۔ ہے نایاب گیس بھی لیے کے صنعتوں بلکہ صارفین

 میں پنجاب سے منگل نے ناردرن سوئی۔ ہے ہوتا بحال بجے12 رات اور ہے جاتا ہو بند بجے6

 نہیں ریلیف کوئی کو صارفین گھریلو مگر ہے کیا اعالن کا کرنے بحال سپالئی کی گیس کو صنعتوں

 ہی بچتی گیس لئے کے شعبوں باقی لئے اس ہے گئی بڑھ کھپت گھریلو کہ ہے دعویٰ کا حکام جبکہ

 مغربی سرد ہوگا، ترین شدید سرما موسِم سال اس کہ تھی موجود سے پہلے گوئی پیش یہ۔ نہیں

 ہو ایسا بھی ہاں ہمارے۔ ہیں جاتے لئے کر اقدامات پیشگی لئے کے صورتحال ایسی میں ملکوں

 گا جائے ہو سنگین مزید بحران کا گیس سال ٓائندہ تو رہی یہی صورتحال۔ گیا کیا نہیں مگر تھا سکتا

 کا گیس تاپی اور ایران۔ ہے رہا جا کیا ظاہر خدشہ کا ہونے فٹ کیوبک ارب4 فال شارٹ کیونکہ

 ہے سکتی جا کی دور کمی کی گیس ہی کر بڑھا پیداوار مقامی میں ایسے ہے، یقینی غیر بھی معاملہ

 گیس۔ ہوگا نہیں کافی انحصار پر گیس درٓامدی محض گی، ہوں کرنا گنا دو کوششیں لئے کے جس

 احتجاج سراپا عوام میں شہروں دوسرے کئی اور کراچی الہور، سے وجہ کی صورتحال بدترین کی

 چاہئے لینا نوٹس پر بنیادوں ہنگامی کا صورتحال اس کو حکام۔ ہیں رہے جا کئے مظاہرے اور ہیں

۔چاہئے بچانا سے مشکالت میں سردی اس کی شدت کو صارفین اور  

 


