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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۸۲/۴۰/۲۰۲۲                 شهسوارسنګروال 

 
 

 افغا نا ن له پارس نه تر هندوستا نه 
 

 مه برخه ۳۶
 

 بریدونه  د نادر افشار
 

 
درانه زیانونه یې سیال لوري ته »ابدالي ځواکونو د ایران پوځونه د مشهد د ښار تر دروازې پورې وځغلول او ډېر  

واړول... ذولفقارخان د مشهد ښار څو ورځې کالبند کړی وه، کله چې د نادر له ورتګ نه خبر شو بېرته هرات ته  
 راغی. 

 
او    ولېږه  ته  فراه  پوځ سره  پیاوړي  یوه  د  یې  امام ویردي خان  او  ، محمد سلطان  لور وخوځېد  په  د هرات  نادر 

 ذولفقارخان ابدالي، علیمردان خان د هغه په وړاندې فراه ته واستوو. 
 

چې زمانې د   .... د څو ورځوله پرلپسې  سختو جګړو نه وروسته ایرانیانو ماته وکړه... افغانانو داسې توره وښوده
 [(1هغوی په څېر توریالي نه وو لیدلي.«)]

 
زره کسیز پوځ سره د هرات په لوېدیځ کې واړول. ذولفقارخان هم له ښار نه بهر څو  (  ۳۰نادر افشار له دېرش )

جنګیالیو  پرلپسې بریدونه د نادر په پوځیانو ترسره کړل او په همدغه لړ کې چې سیدال خان ناصري له درې زره  
ز کال( د نادر افشار جنګیالي ولړزول او شاتګ ته یې   ۱۷۳۱سره له کندهار نه را رسېدلی وه په یوه ناڅاپي برید )

اړ کړل. ولې بیا هم د سیاالنو تر مینځ په څو پرلپسې جګړو کې کله شاتګ او کله پرمختګ شتون درلود خو کومو 
 ې دا وو:پېښو، چې د جګړې لوری یې واړوه  څوال ملونه ی

 
نادر د خپل ورور ابراهیم خان په مرسته چې د مشهد والي وه، د هرات او کندهار ترمینځ الره وتړله او له یو بل   -۱

 سره یې د مرستې الره بنده کړه.
 
د شمس اباد په خونړۍ جګړه کې چې نادر افشار له درنو وسلو او توپونو نه کار واخست د افغانانو درې زره    -۲

 ې ځاي په ځای ووژل.جنګیالي ی
 
نادر افشار له مشهد، نیشاپور او د خراسان له بېالبېلو سیمو نه تازه دمه جنګیالي د جګړې ډګر ته را ننه وېستل،  -۳

ولې ذولفقارخان و نه شو کولی چې د هرات له شاوخوا سیمو، فراه، نیمروز او کندهار نه نوي جنګیالي د هرات د  
 دفاع لپاره را ټول کړي. 

 
څه هم شاه حسین هوتک یوه جرګه را وبلله چې په دې تړاو پرېکړه وکړي، خو د جرګې د غړو ډېره اندېښنه د  که  

کندهار لور ته وه. ولې بیا هم شاه حسین هوتک د لعل خان په مشرۍ لس زره سرتېري د مرستې لپاره هرات ته 
 واستول.
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په دې خوابدی شو، چې هغه غوښته د ده لور ځان ته  له بده مرغه چې دالورخان تایمني له شاه حسین هوتک نه    -۴
 په نکاح کړي ولې داچې ده و نه ومنله، نوله همدې وېرې له درې زره جنګیالیو سره نادر ته واوښت.

 
د نادر ځواکونه په پرلپسې توګه څلور میاشتې په جنګ کې بوخت وه، ال د جګړې پایلې مساوي وې ...خو کله    -۵

و د ذولفقار خان ځواکونه دېته اړه وه چې د خوراکي توکو لپاره له ښار نه بهر الړ شي. نوپه چې هرات کالبند شو، ن 
 دې ترڅ کې، بیا به د نادر جنګیالیو پرې بریدونه کول چې په دې توګه یې ډېر جنګیالي ووژل شول.

 
دې اړه یې له نامتو   یوه ورځ چې کاظم بېګ ولیدل، چې ښار د خواړو له ګواښ سره مخ کېدونکی دی، که څه هم په 

قومندان امان هللا خان سره سال نه وه کړې په نادر افشار برید وکړ. که څه هم د هغه لښکر ته یې زیان ورسوه ولې  
 په پای کې د نادر د ځواکونو په الس کېوت او اعدام کړی شو. 

 
ې ګوښه کړ او هغه هم د ځان له وېرې  »ذولفقارخان د کاظم بېګ په مړینه ډېر خپه شو، نو بیا امان هللا خان یې له دند

 [( 2د نادر افشار خیمې ته پناه یووه«)]
 

ذولفقارخان د دغو الملونو له مخې وپتېله چې یوه جرګه جوړه کړي او له یادو ستونزو سربېره د افغانانو نایووالي ته 
 هم د جرګې پام را واړوي. 

 
یووالي ته را وبولي. خو د هللا یارخان پلویانو په   نوموړي همداسې وکړل، له جرګې یې وغوښتل چې ټولې خواوې

دې ټکي ټینګار کاوه، چې واک دې هللا یار خان ته پرېښودل شي، دا ځکه چې هغه کولی شي له نادر افشار سره ګډه  
 ژبه پیدا کړي او بیا د هرات وګړي له ټولوژنې نه وژغوري. 

 
افغانانو په مینځ کې پیدا شوی وه او نادر افشار د خپل بري  هغسې خو د امان هللا خان په تګ سره ډېر لوی درز د  

جشن په دې ولمانځه چې اوس ما د ذولفقار مال ماته کړه، دا ځکه چې ده د امان هللا خان هغه توره لیدلې وه، چې  
 نوموړي په هرات او مشهد کې کړې وه.

 
لړ کې یو المل همداوه، هغه چې د جرګې غړو  ذولفقارخان چې د جرګې پرېکړې ته غاړه کېښوده، د ډېرو الملونو په  

ته یې سپارښتنه وکړه، چې الړ شي هللا یارخان د نادر افشار نه را بېل کړي او د هرات واک او ځواک ور وسپارئ  
. 
 

نادر افشار هم ولیدل، چې ده ته له افغانانو سره جګړه کول ډېره ګرانه پرېوځي، ښه به وي چې دی پرېږدي او د  
ن شي. ولې هللا یارخان ته یې دا په غوږ کې څڅولې وه، که چېرې د هرات د ښار دروازې د ده د  هرات حکمرا

 ځواکونو پر مخ پرانېزي، د ده او د هرات د وګړو مال او سر به خوندي وي. 
 

هوډ   نادر افشار غوښتل چې له یوې خوا د افغانانو تر مینځ بې باوري را مینځته کړي او له بلې خوا د خپلو ځواکونو
 پیاوړی کړي چې هللا یارخان مې ځکه هرات ته ولېږه، چې د ښار په نیولو کې زموږ کار اسانه کړي. 

 
د هرات د ښار اوسېدونکو هم داسې و انګېرله چې هللا یارخان د همدې موخې لپاره استول شوی دی. نو ځکه خو کله  

او ساندو، وېلې تا ته شرم دی چې په زرګونه    چې ښار ته نږدې شو. نر او ښځو، زړو او وړو په لوړ اواز په ویر
وروڼه او خویندې دې پرېښودلې او د قزلباشانو خوا دې ونیوله، چې هغوی په ډېرې بېرحمۍ، د بې شمېره افغانانو 

 وینې توی کړې. 
 

مخې ته    هللا یارخان چې له سترګو یې اوښکې بهېدلې د ذولفقار خان کال ته روان شو او هغه هم په ډېر درناوي د ده
 راغی او یو بل یې په غېږ کې ټینګ ونیول. 

 
کله چې هللا یارخان د هېرات واک خپل کړ نو بیا ذولفقار خان او سیدال خان ناصر له خپلو پلویانو سره مخ په فراه 
روان شول، چې د نادر افشار د ورور ظهیرالدوله ابراهیم کالبندي ته د پای ټکی کېږدي.هغه مهال چې سیدال خان  

و ذولفقارخان په ګډه په شین ډنډ )اسفزار( کې خپل ځواکونه ځای په ځای کړل او دا غږ پورته شو چې د غلجیانو  ا
او ابدالیانو ګډ پوځ چې شمېر یې له څلوېښت زره نه ډېر وه غواړي په پارسیانو برید وکړي نو هللا یار خان هم د  

 مرستې ټټر وواهه او د هرات خپلواکي یې اعالن کړه. 
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در چې د هللا یارخان، ذولفقار خان او سیدال خان ناصر له یووالي خبر شو، نو بیا یې د یوه ستر پوځ په مټ د هرات  نا

 کالبندي نوره هم سخته کړله او تقریبا یو کال یې دوام وکړ.
 

ه دار  »نادر افشار د دې خبرې په اورېدو دومره خواشینی شو چې له ډېرې غوسې یې د پښتنو پنځه سوه بندیان پ
 [( 3وځړول.«)]

 
ز کال د فبروري    ۱۷۳۲هـ( په لومړي نېټه )چې  ۱۱۴۴نادر افشار د یوه زورور برید له امله د روژې د میاشتې )

 [( 4نېټې سره برابره ده( د هرات ښار الندې کړ او »پیرمحمد سلطان یې د هرات نوی حکمران وټاکه.«)] ۱۶
 

 قارخان او سیدال خان ناصر د کندهار په لور وخوځېدل.د هرات له نیولو وروسته هللا یار خان، ذولف
 

 [ 5»شاه حسین هوتک ذولفقارخان او ورور یې احمد خان دواړه بندیان کړل او هللا یارخان بېرته ملتان ته ستون شو.«)]
 

ج په  هغه مهال چې په ایران کې د افغانانو واک پاي ته ورسېد شاه طهماسب یو ځل بیا په اصفهان کې د واکمنۍ تا
 سر کړ، ولې رښتینی واک او ځواک د نادر په الس کې وه.

 
 بیا هم د طهماسب دغې نیمګړې دب دبې ډېر دوام ونکړ او هغه وخت چې ده د عثماني ترکانو په وړاندې ماته وخوړه.

 
نادر، نوموړی له واکه ګوښه کړ، لومړی یې د ده یو وړوکی زوی »عباس میرزا« په تخت کېناوه،  ولې کله چې  

 ز کال د ایران د تاج او تخت څښتن شو. او د نادر شاه په نوم یې د سلطنت اعالن وکړ.  ۱۷۳۶هغه ومړ دی پخپله په  
 

نه غوښتل چې دی د بل تر واک الندې وي. خو کله چې یو نادر افشار یو بې باکه او زړور جنګیالی وه، نو ځکه یې 
د بل پسې د ایران شمالي او شمال لوېدیخې سیمې د بهرنیانو له واک نه خپلواکې کړې، مخ په افغانستان را خوشی  

 شو، وې لیدل چې هرڅه دی دی او هر څه دی کولی شي، نو بیا ولې د ایران ټولواک دی نه وي.
 

ګړه ییزې نخشې کې، ډېر ځله بریالی وه چې لومړی یې ځان پیاوړی او ځواکمن کړ، بیا یې نادر افشار په خپلې ج
یو شمېر افغانان د ځان مالتړي کړل، د هغوی له جنګیالیتوب نه یې ګټه واخسته، دریمه دا چې افغانان یې پخپلو کې  

 وجنګول، د ساري په توګه:
 

ښار په یوه دروازه کې د امان هللا خان او هللا یار د جنګیالیو    نوروز بېګ چې د ده یاور وه خبر ورکړ چې د هرات د
 تر مینځ خونړۍ جګړه روانه ده.

 
 نو نادر افشار ورته وویل: 

 
 [( 6»له هر لوري نه چې هر یو تن مري افغان مري او دا د اسالم په ګټه )شیعه ګانو په ګټه( کار دی.«)]

 
خوا یې د دوی له ځواک نه هم ګټه اخسته. دی چې په هللا یارخان بې نادر افشار که له یوې خوا دوی ځپل خو له بلې  

باوره شو، نو بیا یې د بارکزیو یو بل مشر یوسف خان دې ته وهڅوه، چې هللا یارخان وڅاري او د دې په لړ کې د  
 ذولفقار خان ماما عبدالغني خان الکوزی چې ال د مخه یې د ده کمپ ته پناه وړې وه بندي کړ.

 
قارخان ورور علیمردان خان چې د خپل ماما له بند نه خبر شو نو کوښښ یې کاوه، چې د شاه حسین هوتک د  د ذولف

قومندان سردار خان په مرسته قزلباشان تر برید الندې ونیسي. ولې بیا هم قزلباشانو بری ترالسه کړ او د سردارخان  
 پوځ ته یې درانه زیانونه واړول.

 
ګه د هغه تر ولکې الندې راغی المل یې دا وه چې نادرشاه د هرات او فراه له نیولو  دا چې غني خان الکوزی څرن

وروسته بیا هم ډاډه نه وه چې پښتانه او ابدالي کورنۍ د خپلو مشرانو تر سیوري الندې ژوند وکړي، هغه وه چې د  
نیشاپور او دامغان سیمو ته  غني خان الکوزي او نورمحمد خان غلجي په ګډون یې شپږ زره افغانان خراسان، مشهد،  

 وشړل.
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 [(7»بیا هم مشران یې د نادر تر اغېزې او څارنې الندې ول او یو شمېر یې تر خپل چوپړ الندې هم را وستل.«)] 

 
نادر شاه د همدې موخې لپاره چې د افغانانو له ځواک او مېړانې نه ګټه واخلي عبدالغني خان الکوزی یې د دولس  

کال یې هرات ونیو، بلکې غوښتل یې چې افغانستان،    ۱۷۳۱ټاکه او بیا هم په دې بسا نشو، چې په  زره ابدالیانو مشر و
 هندوستان او توران د یو بل پسې الندې کړي.

 
نوموړي ابدالیان او غلجیان د مینځنۍ اسیا، داغستان او د عثماني ترکیې د نیولو لپاره پخپل پوځ کې ونیول لومړی  

 ی خان لکزی« تېښتې ته اړ کړ. یې په داغستان کې »سرخا
 

نادرخان چې په دغه جګړه کې د عبدالغني خان توره او مېړانه ولیده نو بیا یې د ټول لښکر په وړاندې وستایه او 
 ورته سپارښتنه یې وکړه چې په کندهار کې هم د شاه حسین هوتک په وړاندې همداسې باید وجنګېږي.

 
نیت له اتیا زره جنګیالیو سره چې په کې ابدالي جګړه مار هم ول د سیستان له الرې  نادر افشار د کندهار د نیولو په 

مخ په کندهار وخوځېدل. لومړی فراه ته راغلل او تر ګرشک پورې پر مخ الړ. خو څنګه چې ایرانیانو له سین نه د  
 را پورې وتو وس نه درلود نو د »ژړۍ« پر دښته یې واړول. 

 
ا له سیند نه پورې ووت او د یو ناڅاپي برید له امله یې د نادر افشار ځواکونه تیت او  شاه حسین هوتک د شپې لخو 

پرک کړل. خو دا چې د نوموړي ځواکونه پنځه واره د شاه حسین هوتک له جنګیالیو نه ډېر وه. نو د همدې پرتلې  
 له مخې د ده شپاړس زره سرتېري بېرته کندهار ته را ستانه شول.

 
چې د شاه حسین جنګیالي په دې نه وه خبر چې د نادر افشار په پوځونو کې هم پښتانه شته، د سیدال ولې ځنې انګېري  

خان ناصر او یونس خان پوځ د غني خان الکوزي له جنګیالیو سره ناڅاپي د ارغنداب د سیند په غاړه مخامخ شول.  
یونس خان د مخامخ جګړې په نیت نه وه نو بیا ډېر ژر د خبرو اترو له مخې پوه شول، ولې دا چې سیدال خان او  

راغلي، بلکې غوښتل یې چې د شپې په تیاره کې ناڅاپي د خرپ و ترپ برید وکړي او بېرته په شا شي. خو دلته  
پرې جګړه وتپل شوه، ولې حقیقت دا دی چې غني خان الکوزی د مخه د شاه حسین د جنراالنو له دې نخشې خبر  

نو پرته د شپې د تیارې له امله د یونس خان او سیدال خان جنګیالیو هم یو بل و نه شوی وه. دا ال څه چې له سیاال 
 پېژندل او د یو لنډ مهال لپاره یې یو پر بل ډزې وکړې. 

 
نادر افشار چې د افغانانو له دا ډول بریدونو سره اشنا وه نو پرته له ځنډه یې د شاه حسین هوتک په جنګیالیو پرلپسې  

 چې په پای کې د کندهار کالبندي مینځته راغله.  بریدونه پیل کړل،
 

 د نادر افشار جګړه ییز یرغلونه ځکه بریالي وه چې د ده په توپچي ځواکونو کې اروپایي کارپوهانو شتون درلود.
 

 [( 8د جهان کشای نادري په قول: »پرنګي توکمو توپچیانو د افاغنه و په کال ګانو سخت بریدونه وکړل«)]
 

فشار د کندهار د ښار جنګي کال چې لوړ او هسک برجونه یې لرل الندې کړه یو المل یې د توپچي  دا چې نادر ا
 پیاوړی ځواک وه. 

 
 له بلې خوا د کندهار د ښار کالبندي دومره سخته شوه، چې له بهر نه ورته هېڅ ډول خواړه نه رسېدل.

 
ه چې د کندهار او زابل تر مینځ الره تل شاه حسین هوتک ته چې د هرات کالبندي ور په زړه وه، کوښښ یې کاو

پرانستې پاتې شي. ولې نادر افشار څنګه چې د هرات او کندهار ترمینځ الره تړلې وه همدا رنګه یې غوښته چې د 
 زابل او کندهار الره هم بنده کړي، نو د همدې موخې لپاره یې فتح علي خان افشار قالت ته واستوو. 

 
 االر سیدال خان زابل لور ته ولېږه چې د فتح علي د پرمختګ مخه ونیسي.شاه حسین ډېر ژر خپل سپه س

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نادر افشار چې له دې نه خبر شو بیا خپله دی هم د سیدال ناصر په لور وخوځېد. د دواړو لوریو تر مینځ سخته جګړه  
ته الړ او هلته یې د    په »شهر صفا کې« پېښه شوه. کله چې سیدال خان په کالت کې کالبند شو نو نادر بېرته کندهار

 کندهار ښار کالبندي ال سخته کړه.
 

نادر افشار په دې پوه شوی وه، چې سیدال خان ناصر د شاه حسین هوتک ښی الس دی، دا باید هرومرو پرې شي،  
 نو ځکه یې د امام ویردي بېګ په مشرۍ د »خان ترکي« په الرښودنه نوی ځواک قالت ته واستوو.

 
ناصر او د شاه حسین هوتک له زوی شهزاده محمد سره یوازې څلور زره جنګیالي ول. او د سیال له سیدال خان  

(  ۳۰لوري د پرلپسې جګړو او بریدونو له امله یې ماته وخوړه. دا ځکه چې د نادر افشار د جنګیالیو شمېر دېرش )
 خه شو او دوی دواړه یې ونیول.زره شاوخوا ته رسېده. په پای کې د کال لمرخاته لوري ته ایراني پوځ را د م

 
 کله چې نادر له دې بري نه خبر شو امر یې وکړ چې سیدال خان او شهزاده محمد ډېر ژر ور ولېږي.

 
نادر افشار د سیدال خان له سترګو سیخ تېر کړ او په غبرګو سترګو یې ړوند کړ، ولې شهزاده محمد یې له ځان سره  

 بندي کړ.
 

هار په لور وخوځېږي، نو د محمد مؤمن بېګ په نوم یو تن یې د شاحسین هوتک دربار  پخوا تر دې چې نادر د کند
ته واستوه چې د یوه لیک په ترڅ کې د هغه د خور بي بي زینب سره یې د نکاح غوښتنه کړې وه، د لیک لنډیز په  

 دې ډول دی: 
 

باور مینځته راشي... نه یوازې شاه  »شاه حسین هوتک باید د خپل ورور خبره ومني، چې د دواړو دولتونو تر مینځ 
 [( 9حسین هوتک دې ته غاړه کېنښوده، بلکې ګواښ یې وکړ چې د ده استازی ووژني.«)]

 
نادر شاه د همدې له امله د کندهار ښار یوولس میاشتې کالبند کړ، په داسې حال کې چې د کندهار د ښار ټول برجونه 

شوي ول نو ځکه شاه حسین هوتک د وګړو د وژلو د سمخنیوي له    د نادر د درنو توپونو د بریدونو له کبله ړنګ
 بابته نادر افشار ته تسلیم شو. 

 
نوموړي امر وکړ چې شاه حسین له خپلې کورنۍ سره مازندران ته واستوي چې په پای کې یې له شپږو میاشتو 

 او وروسته پایته ونه رسېده.  وروسته په زهرو وواژه. ولې بیا هم د کندهار په شاوخوا کې جګړه له دې نه د مخه
 

د ساري په توګه شیرخان د کندهار او قالت یو شمېر بلوڅ جنګیالي په ځان را ټول کړل. ولې د موسی دانګي لخوا  
وځپل شول. دا هغه وخت دی چې عبدالغني خان الکوزی د کندهار والي او امان هللا خان د زابل حکمران ټاکل شوي  

برید چې د شیرخان په جنګیالیو ترسره شو د ځان سپکاوی وګاڼه او د خپل واک په  ول. ولې د موسی دانګي دغه  
 حرم تېری. . . 

 
نو ځکه خو یې له دانګي سره جګړه پیل کړه او له بده مرغه چې امان هللا خان د ښار صفا په شاوخوا کې د همدې 

 جګړې په ترڅ کې ومړ.
 

ز کال( برید وکړي، خپل زوی رضاقلي یې د افغانستان   ۱۷۳۷افغانستان )هغه مهال چې نادر افشار وغوښتل، په  
شمالي سیمو ته ولېږه. نوموړي له بلخ نه تر مرو ټولې سیمې الندې کړې او سیمه ییز واکمن یې یو د بل پسې مات 

 کړل.
 

ړ او د نادر ځواکونو چې نادر افشار د کندهار له نیولو وروسته د هېواد ختیځو سیمو ته اړم شو. شېرخان له مینځه ال
ابدالي او غلجي سرتېري ورسره ول په اسانۍ سره غزني، کابل، جالل آباد او پېښور الندې کړل. دا ځکه چې له یوې  
خوا د هېواد د ختیځو سیمو اوسېدونکو له ګورګانیانو نه ښه زړه نه درلود او له بلې خوا د نادر افشار په پوځ کې د  

رته له کومې جګړې نه، دې ته اړ کړل چې د ده مالتړ وکړي او ناصر خان چې د سیمې پښتنو شتون ټول پښتانه پ
 حکمران او د ګورګانیانو استازی وه وتښتېد. 
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دا چې نادر افشار په ډراماتیکه توګه لکه د غېشي غوندې له ایران نه را خوشی شو او له هندوستانه ووت، د دې یو  
ان او هندوستان کې مرکزي حکومتونو شتون نه درلود. ان هندوستان هم لکه د  مهم المل دا وه چې په ایران، افغانست

بابر، همایون، جالل الدین اکبر، جهانګیر، شاه جهان او اورنګ زېب په څېر ځواکمن مشران نه درلودل او محمد شاه 
ه نادر افشار ایران او  ګورګاني تش په نوم پاچا وه او هندوستان د سیمه ییزو واکمنو تر مینځ وېشل شوی وه. نو ځک 

 ز کال د هندوستان پالزمېنې ډیلي ته ورسېد.   ۱۷۳۹افغانستان الندې کړ او په لږ وخت کې له الهور نه تېر شو او په  
 ________________________________ 

 
 مخ.  ۱۸۸عالم آرای نادري   –مخ  ۱۳۳مهدي خان استرآبادی د نادر منشي، جهان ګشای نادري   -[  1]
 
 مخ. ۱۴۵جهان ګشای نادري  -[  2]
 
 مخ.  ۱۴۹عالم آرای نادری   -[  3]
 
 مخ. ۵۴مخ. الکهارت  ۱۱۵مخ. تاریخ سلطاني  ۱۷۲جهان ګشای نادري  -[  4]
 
 مخ.  ۳۴۶در مسیر تاریخ  غبار میر غالم محمد افغانستان  -[  5]
 
 مخونه. ۱۹۷ –   ۱۹۵علم آرای نادري   -[  6]
 
 مخ.  ۱۷۲مخ. جهان ګشای نادري  ۱۹مخ. ګنداسنګ  ۱۱۸تاریخ سلطاني   -[  7]
 
 مخ.  ۲۸۶جهان کشای نادری  -[ 8]
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