هذوذ ًىچوٌی

هذوذ ًىچوٌی

کرتالیی عثذاهلل+عثذالذویذ ضاورچوٌی

دطیي+هشهذی عثاضعلی+اصغر

هذوذکاظن
هشهذی پرویس +کرتالیی ثراهلل+کرتالیی دجت+کرتالیی یعقىب

رهضاى+شعثاى+یذاهلل+عثذاهلل+قاضن+یذیی

داج عثذالردین+داج علی اکثر+دثیة اهلل

هذوذصادق
داج هذوذ+فتخ اهلل+داج دطي

هشهذی هیرزاعلی+هشذی رجة علی+هشهذی رضا قلی

داج دطي+داج رضا+هشهذی تاقر+هشهذی دطیي+داج عطگر

تسرگ+درویش+یسداى

داج تاتاعلی+داج رهضا ًعلی+کرتالیی دطیٌعلی

داج اضذاهلل+داج علی ًقی+داج هذطي+داج یىضف+داج غالم

داج صادق صادق+کرتالیی جوشیذ+داج قرتاى+هشهذی اضذاهلل+هشهذی یىضف

داج صادق+داج ًقذعلی+داج دطي+داج عسیس+داج دجت+داج جاًعلی

داج دجت اهلل +اتىالذطي+علی+عثاش

هشهذی هصیةً+ىرعلی

داج اهیر+هشهذی دطیي

آقا هیرزا+هذوذ علی

داج ههذی+داج دثیة+داج هذوذتقی

داج قاضوعلی+داج دطیي+کرتالیی عطکری+کرتالیی ههذی+اتىالذطي

کرتالیی جعفر+هشهذی هذوىد+داج فیروز+هشهذی علی
اکثر
هشهذی هىضی+هشهذی یىضف+هشهذی قاضن+هشهذی درویش+هشهذی ادوذ

آقاعثذالرضىل ضاورچوٌی
داج دطي قلی خاى صاترچوٌی

داج ًادعلی+داج ًىرعلی+کرتالیی هیرزاتاتا

کرتالیی کرین اهلل+داج علی ًقی+شهیذردین+داج ردواى+داج ضلیواى

کرتالیی علی اکثر+کرتالیی عیطی+داج هاشن
داج عثذالقاضن+کرتالیی اتراهین

کرتالیی قرتاى+داج صفر علی+هشهذی غالم
کرتالیی یىضف+کرتالیی یعقىب+کرتالیی علیرضا

جعفر قلی خاى

ولی اهلل ضاوری
داج دوسء+داج هطلن

داج علی اصغر+داج علی+داج هذوذ+کرتالیی ادوذ+کرتالیی دطیٌعلی

داج عثاضعلی+داج یعقىب

هرتضی قلی خاى

داج ًجف+هشهذی تقی

اضذاهلل خاى+عیطی خاى

هشهذی درویش+هشهذی علی

هدف از جمع آوری این مطالب فقط به دو دلیل می باشد

.دلیل

هشهذی علی تاتا ًىچوٌی

هم خون هستیم .پس اگر کدورت یامشکلی بین یکد یگر وجود
صمیمیت عوض کنیم تا

زکی صاتر چوٌی

اسم های اجداد مان را بخاطر داشته باشیم تا از ذهن هایمان پاک

غالهذطیي+غالم

هشهذی هذوذ دطیي+داج ادوذ+هشهذی ردوت

 .تا همیشه در یادها

دطیي

هشهذی عثاش

هشهذی جعفر+هشهذی زهاى+هشهذی دطیي
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قرتاًعلی
ًىچوٌی
قرتاًعلی

هشهذی علی اصغر+هشهذی رهضاى

داج آقاتاتا+داج گل تاتا+هشهذی روح اهلل

رهضاى+علی اکثرًىچوٌی

کرتالیی هیرزا+داج علی
تاتا

یکرنگی ویکدلی بین ما آشکار شود  .دلیل دوم برای آن است که

یادشوند ،شاید برایشان صلواتی چون ناقابل هدیه کنیم.

هذوذ +هشهذی ًثی اهلل
داج ضلیواى+کرتالیی جعفر+داج الیاش

باهم فامیل هستیم یا فامیلیت نزدیک یافامیلیت دور،درهرصورت

نشوند وآن را به نسل های بعد منتقل کنیم

داج داوود+هشهذی ًصرت +دثیة اهلل+هالح یذیی+ههذی قلی

داج کرین+هشهذی قرتاى+کرتالیی اتراهین+داج ًىروزعلی+داج فرج اهلل+کرتالیی ضثسعلی

اول برای آن است که مردم عزیز روستای نوچمن بدانند که همه ما

دارد بهتر است که جایش رابا محبت و

شفی اهلل+ههذی قلی خاى +عیطی خاى
خاى تاتا

کرتالیی علی اکثر+هشهذی علی+هشهذی علی اصغر+هشهذی رضا+هشهذی علی جوعه
داج قرتاًعلی+کرتالیی علیرضا+هشهذی غالم
الیاش
هشهذی دطي+هشهذی عثاش+هشهذی ًعوت اهلل

ضیذ هیرهذوذعلی دطیٌی

ضاوری
ًىراهلل

هشهذی تاج علی+هشهذی رهضاى+هشهذی دطیي
ضاوری

داج هذوذ علی+هشهذی صادق

ضیذ دصى
داج علی+کرتالیی غالم+کرتالیی هذوىد+داج دطي+هشهذی علیرضا

دطي ضاوری
هشهذی درویش+هشهذی علی

ضیذهذوذعلی+آقازکی+ضیذعاتذیي

کرتالیی ادوذ+کرتالیی صادق+هشهذی علی هذوذ
کاظن

ضیذهطیخ+ضیذ هرتضی+ضیذهصتفی

جىاد تیوىری
دیذرًىچوٌی

خىاجىی
داج علی جوعه+داج ضلطاًعلی

عثذاهلل ًىچوٌی
هشهذی رهضاى+شهیذ اضذاهلل+داج علی اکثر+هشهذی قرتاى+عیي اهلل

جاًعلی
دطیي

هشهذی عرب

هىضی+علیجاى
یخکش

کرتالیی شعثاى+هشهذی دطیي+داج تسرگ+هشهذی درویش+هشهذی هذوذعلی
داج تقی+ههذی+هشهذی جعفر+هشهذی رضا+روح اهلل

داج علی+داج ضلطاى+هشهذی شعثاى+هشهذی دثیة اهلل+هشهذی دطي
هشهذی هذوذ رضا +هشهذی غالم

