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افغان جرمن آنالین

اظهار تسلیت بمناسبت مرگ نابه هنگام
خانم ذکیه عثمانی یحیی که به ابدیت پیوست
قبل از ظهر مورخ  2019/05/14یکی از بهترین های جامعه ما در عمر  67سالگی جهان ودنیای فانی را وداع گفت.
این خانم پاک طینت  67سال قبل  1952در شهرباستانی
وعزیز کابل در یک خانوادۀ بافرهنگ چشم بجهان گشود .بعد
از تکمیل تحصیالت منحیث استاد ( معلمه ) در لیسه عالی
زرغونه مصدر خدمت شد .بانو ذکیه عثمانی یحیی ،خانم آگاه
وانساندوست چند سال را در لیسه زرغونه انا به تنویر
دوشیزگان جوان کشور اش پرداخت .در همین هنگام با محترم
میر احمد علی یحیی استاد (معلم) لیسه استقالل ازدواج نمود
وثمره این ازدواج یک دختر ودوپسر می باشد.
این خانم در جوانی مثل هزاران مهاجر دیگر از ناچاری
آغوش پرمحبت کشور اش را که تاریخ آبایی اش در آن ثبت
وتداعی می شد رها نموده ،فضای بیگانگی را نا خواسته پذیرا
شد وبه فرانسه مهاجر گشت.
خانم ذکیه عثمانی یحیی بانوی صبور ،بردبار شکیباء
،مهربان ،عزیزخانواده واطرافیانش ،شخص گرامی که
انسانیت از او متجلی بود ،این بانوی نخبه در کمال مناعت
وبزرگی فرزند نجیب برای خانواده  ،یک خواهر دلسوز برای
خواهران وبرادران ارجمند اش ،یک خاله ویک عمه
پرازمحبت به خواهر زاده ها و برادرزادگان ،یک مادر گرامی
برای فرزندان ویک مادر کالن عزیز ونخبه به نوادگان اش
بود .این فرشته خو ،سر تاپا ملبس با اخالقیات و شرافت
ونیکویی می درخشید.
موصوفه درساختن یک شیرازه ای ارزشمندخانوادگی مبادرت
ورزید .فرزندان را در فضای مهاجرت بدرجات عالی رساند.
خانم ذکیه عثمانی یحیی با شریک زندگی اش محترم میراحمد علی یحیی
عکس فوق پنج روز قبل ازمریضی نابه هنگام گرفته شده است
هرکسیکه بااین خانم منور واالگهردرمعاشرت وصحبت می شد قلب رحیم وسرشت پاک او
را تازنده بود فراموش نمی کرد.
خانم ذکیه در فرانسه نیز بخدمت تربیه اوالدهای فرانسوی پرداخت که هم اکنون  27تن آنها
وی را همچون مادر حقیقی شان دوست و احترام گزار اند ،هم اکنون آنها ازین حادثه مثل فرزندان حقیقی اش سوگوار اند.
موصوفه خانم مهمان نواز انسان دوست که مثل یک کوه استوار پشتیبان خانواده ودوستان اش
بود ،متأسفانه سرنوشت درد ناک وی چنین شد که بخاطر درد شدیدیکه بر قفسه سینه او ناگهان
عاید گردید به پای خود به شفاخانه رفت وبخاطر آرامش درد شدید ناچار اورا بخواب مصنوعی
بردند .بدبختانه آن چشمان که منبع محبت ودوستی ومهر بروی فرزندان وشریک زندگی و
دوستان اش بود دیگر هرگز بازنشد ودر ظرف کمتر از یک ماه به ابدیت پیوست  .کارکنان
پورتال افغان جرمن آنالین این ضایعه جبران ناپذیر را به جناب میر احمد علی خان یحیی
شریک زندگی  ،وفرزندان نیک سیر ونیک اندیش هریک محترمه مریم یحیی  ،محترم حامد
یحیی ومحترم طارق یحیی عرض تسلیت وغم شریکی نموده وبه تمام بازماندگان گرامی اش صبر جمیل از بارگاه خداوند آرزو
داریم .
https://www.youtube.com/watch?v=lHkTEPid5_c&feature=youtu.be
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