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اسم  :محمداحرار
ولد  :خیرمحمد
تخلص  :احرار
تاریخ تولد ( )1331هجری شمسی مصادف با 1953میالدی  .محل تولد شهرکابل.
سکونت  :اصلی وفعلی شهرکابل
تحصیالت :
ـ دوره مکتب از لیسه عالی غازی درسال ( )1350فارغ شدم .
ـ در سال ( )1355از پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی با اخذ دیپلوم لیسانس فارغ گردیده  ،برعالوه انجام
وظایف دولتی  ،دربخشهای مختلف ذیل حقوقی به تحصیالت خویش ادامه داده و آموخته های خویش را
از طریق تدریس وتحریر کتب ومقاالت درخدمت هموطنان خویش قرار دادم :
ـ فراگیری کورس کارمندان دولت درسال ()1360
ـ فراگیری کورس کریمنالستک در سال ()1361
ـ فراگیری کورس  IDLOدرسال ()1385
ـ استاد کورس حقوق اساسی در سالهای (1362و ) 1363درپوهنحی پولی تخنیک کابل
ـ استاد کورس ستاژ څارنوالی درمرکز مستقل آموزش حقوقی درسال ()1389
ـ استاد کورس محکمه عادالنه برای ژورنالستان افغانی درسال ()1390
ـ استاد کرسی حقوق اساسی وحقوق بشر دراکادمی علوم نظامی درسال های(1388الی )1390

مشغولیت های اداری مدت سی وپنج سال درادارات ستره محکمه ،لوی څارنوالی ،وزارت
عدلیه،مشاوریت حقوقی شاروالی ،مشاوریت حقوقی کابل بانک،مشاوریت حقوقی وزارت امور زنان
ومشاوریت حقوقی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری  .مدت پنج سال درزمان سلطه طالبان بحیث
وکیل مدافع طور شغل شخصی کارمیکردم وکدام وظیفه رسمی نداشتم.
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نفوذ رویه قضائی درقانون افغانستان.
قانون ورجعت آن به ماقبل.
جرم
استماع شهادت دردعاوی جزائی.
بیائید عطوفت وشفقت را جانیشین خشونت نماییم.
فساد اداری ونحوه مبارزه علیه آن.
توقیف وجبران خساره توقیف شده بیگناه.
ازدواج اجباری.
څارنوال و وکیل مدافع دردعوی جزائی.
محبس محل ندامت وتجدید تربیت.
څارنوال
علت انگیزه وسبب جرم

مقاله ها:
ده ها مقاله تحقیقی حقوقی درمجله څارنوال ارگان نشراتی لوی څارنوالی ،مجله عدالت ارگان نشراتی
وزارت عدلیه ،مجله قانونیت ارگان نشراتی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری ومجله کابل بانک.
ازدواج نموده ام وثمره آن چهار فرزند ( سه دخترویک پسر ) میباشد ،دوفرزندم داکترطب ودوفرزند
دیگرم انجینر میباشند.

داری طبع شعری هم هستم و بعضی اشعارم دردیباچه بنام نازنشرگردیده است.

