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توسعه و نقش آن در منازعات قومی

ــــــــــسرمقاله

بی توجهی دولت به خدمات
صحی ،رفاهی و شهری
محمدرضا هویدا
وضعیت شــهرهای افغانســتان به گونه ای است که به تدریج از
حالت شهر بودن خارج می شــوند .تپه های بزرگی از زباله های
شــهری ،محالت تجمع معتادان ،حضور پر شمار دستفروشان ،
گداها و  ...در مراکز شــهرها به خصوص کابل ،نمای یک شهر را
از آنها گرفته اســت .در شهری که خدمات شهری ،مراکز صحی و
بهداشتی ،مراکز رفاهی و تفریحی وجود نداشته باشد ،نمی توان
مفهوم شهر را اســتفاده کرد .کابل تبدیل به آلوده ترین شهر از
نگاه آب و هوا ،بی قانون ترین شــهر از نگاه امنیت و ترافیک و
خدمات شــهری و بی برنامه ترین شهر از نگاه برنامه ریزی شده
است.
خدمات شهری ،صحت و بهداشت از حیاتی ترین پهنه های حیات
اجتماعی بوده که دولت های مرفه و مســئولیت پذیر بیشترین
توجه را به آن مبذول می دارند .اما در افغانستان این امر مهم ،در
حاشیه هیاهوهای سیاست و امنیت بوده و دولت در خلوت برنامه
های سیاسی اش به آن می پردازد .میزان بلند آلودگی هوا ،مرگ
و میر مادران و کودکان ،شیوع بیماری های واگیردار و مصدومیت
روانی عمومی جامعه ،همه از پیامــد های ناکارآمدی برنامه های
دولت در این امر مهم می باشد.
نگاهی به وضعیت شــهرها ،و نماهای شهری به خوبی نشان می
دهد که خدمات عمومی دولت بســیار ضعیف بوده و دسترسی
مردم به امکانات بهداشــتی و صحی در سطح بسیار پایینی قرار
دارد .ارائه خدمات عمومی به شــهروندان و اســتفاده و تقسیم
عادالنه از امکانات از عمده ترین وظایف و مســئولیت های دولت
می باشد؛ محبوبیت ،نفوذ و کارآیی حکومت ها نیز در کشورهای
مدرن براساس شاخص «نحوه و میزان ارائه خدمات عمومی» قابل
سنجش می باشد؛ حکومتی که خدمات عمومی خوب و گسترده
را به شهروندان ارائه می دهند ،از مقبولیت و محبوبیت بیشتری
برخوردار بوده برعکــس حکومتی که وقت و فرصت های خود را
درگیر سیاســت و امنیت می نمایند ،از مقبولیت کمتر برخوردار
بوده و حتی با خطر ازدست دادن مشروعیت مواجه می باشند.
اما متاسفانه در افغانستان مســایل امنیتی و غایله های سیاسی
فرصت توجه از ســایر بخش ها را از حکومت گرفته و افزون برآن
از ارائه خدمات عمومی اندک در والیت ها و روستاهای دور دست
نیز جلوگیری کرده اســت .ناامنی مهمترین بهانه متصدیان امور
صحت و معارف به عنوان سکتورهای اصلی خدمات عمومی بوده
و همواره با همین بهانه از کــم کاری ها و ناکارآمدی هایش فرار
کرده اند.
در حال حاضر صرفا مردم در مرکز چند شــهر مهم افغانستان به
امکانات صحی و خدمات شــهری دسترسی دارند و آنهم بیشتر
به همت بخش خصوصی صورت پذیرفته اســت .در حال حاضر
بیشــترین مراکز ارائه دهنده خدمــات مطمئن صحی در کابل و
شهرهای مهم ،خصوصی بوده و مردم اوال کمتر به خدمات دولتی
دسترسی دارند و دوم به دلیل کمبود امکانات و خدمات نامناسب
به آن اعتماد نمی کنند .در والیات و روســتاهای دور افتاده که
مردم بدالیل جوی و محیطی ،نبود امکانات و خدمات عمومی در
معرض آسیب های بیشتر قرار دارد ،خدمات عمومی صحی کمتر
می باشد.
بی توجهی حکومت باعث شــده تا هزینه های هنگفتی از بودجه
ملی و درآمد مردم به درمان و دارو به خارج از کشور انتقال یابد.
بنابراین باید گفت که حکومت باید به مسئولیت اجتماعی خود پی
برده و به این عرصه ،خصوصا در بخش خدمات اجتماعی ،بهداشت
و صحت توجهی بیشتر نماید .بودجه ساالنه سکتور خدمات رفاهی
و شهری ،و صحی افزایش یابد تا عرضه خدمات صحی و محیطی
را در مرکز ،والیات و مناطق دور دســت توسعه یابد و دوم وزارت
صحت عامه باید بیشــترین توجه خود را در مناطق و روستاهای
آسیب پذیر مبذول بدارد.

منازعات قومی و اتنیکی یکی از مشکالت
عمده و طوالنی مدت در کشــورهای در
حال توســعه به شمار می رود .بسیاری از
کشورها ســالها در جنگ های داخلی و
میان قومی مصروف بــوده و به این دلیل
از برنامه های توســعه و نوسازی کشور
بازمانده اند.
افغانســتان یکی از کشورهایی است که
بیشترین زیان و خسارت را از این ناحیه
دیده اســت .نظام های نامشروع سیاسی
در افغانستان برای دوام سلطه و سیطره
سیاســی خود بر کشــور به جای جلب
حمایت های مردمی از طریق ارائه خدمات
بهتر و آغاز برنامه های توسعه و نوسازی،
در ســطح داخلی به جنگ و نفاق قومی
دامن زدند و به این صورت اساس تبعیض،
بی عدالتی و ناروایی را در کشــور بنیان
گذاری کردند و تعدادی از اقوام ساکن در
کشور را از تمام مزایا و فرصت های ملی
محروم نگه داشــتند و با تحمیل انواع و
اقســام مالیات بر مردم ،آنها را مجبور به
ترک خانه ها و محالت زندگی شــان می
کردند.
بدترین نمونــه جنگ قومــی را مردم
افغانســتان در زمــان عبدالرحمن خان
تجربه کردند؛ اما آثار و پیامدهای مخرب
این جنگ تا هنوز هــم بر زندگی و روان
شــهروندان افغانســتان تأثیرگذار بوده
و بوی تبعیض و بــی عدالتی را در فضای
جامعه پراکنده ساخته است .اگرچه امروزه
هیچ فرد و ســازمانی باتوجه به فرهنگ
غالب بین المللی نمی تواند از برتری قومی
و نژادی ســخن بگوید؛ اما رسوبات باقی
مانــده از فرهنگ و تفکرات قوم محورانه
هنوز هم ذهن و ضمیر بســیاری از مردم
و حتا نخبگان و سیاســتمداران جامعه را
تحت تأثیر قرار داده است.
در پانزده سال گذشــته شعارها بر محور
دموکراســی ،برابری و عدالت چرخیده
است ،ولی در عمل وابستگی های تباری
و قومی روح مسلط بر تصمیم گیری ها و
رویکردهای ملی بوده و احساس نابرابری
و بی عدالتی را در فضای جامعه زنده نگه
داشته است.
بســیاری از مردم امروزه این احساس را
دارند که در پانزده ســال گذشته ،اصل
توازن در برنامه های انکشــافی در نظر
گرفته نشده و حق مســلم آنها در روند

رضا احسانی

بازسازی و توسعه به کلی نادیده گرفته شده
است .سیاست های تبعیض آمیز و نا عادالنه
در روندهای ملی نشــان می دهد که مردم
افغانســتان هنوز هم در تارهای عنکبوتی
قومی و نژادی گرفتار می باشند.
آنچه ما در عمل به آن مواجه می باشیم این
است که مناســبات میان قومی در سطوح
پایینی جامعه نورمال بوده و شــهروندان
عادی همپذیری بیشتری نسبت به نخبگان
و سیاســتمداران جامعه نشــان داده اند.
مســایل قومی ،مذهبی و ســمتی و سایر
پدیده های نفاق افگنانه ،اغلب از ســوی
نخبگان دامن زده شده و از الیه های باالیی
جامعــه به طرف الیه هــای پایینی نفوذ و
رسوخ کرده و مردم را به سمت نفاق قومی و
سمتی سوق داده اند.
در تشــریح رابطه میان توســعه و کاهش
منازعات قومی ،بســیاری از صاحبنظران
معتقداند کــه فرایند نوگرایی و توســعه
موجب اســتحاله ،ادغام و کمرنگی هویت
های قومی گردیده و در کاهش کشــمکش
های قومی نقش ارزنده دارد .ولی تجربه یک
و نیم دهه گذشته بیانگر آن است که فرایند
توسعه و نوگرایی در جامعه ما یا ناقص بوده
و یا در کاهش نابرابــری های قومی کمتر
نقش داشته است.
گزارش های تحقیقی نشــان می دهد که با
وجود این که افغانســتان در برخی زمینه
ها پیشــرفت هایی داشته اســت؛ اما این

پیشــرفت ها با نابرابری های بیشــتری
نیز همراه بوده اســت .بسیاری از مناطق،
ولســوالی ها و والیت هــا در حالی که از
مناطق امن به شــمار می آمدند و مردم
شان از فرایند توســعه و بازسازی با جان
و دل حمایت می کردند؛ ولی دولت کمتر
به توســعه این مناطق همت گماشته و از
ظرفیت ها و زمینه هــای موجود در این
مناطق در راستای توسعه کشور بهره برده
است.
بر عکس در مناطقی که اجرای پروژه های
توسعه ای با چالش مواجه بوده و مردم آن
مناطق با دولت کمتریــن همکاری را هم
نداشته اند ،پروژه های زیادتری اختصاص
یا فته است.
بر اســاس نظریه اکثر دانشمندان در باره
فرایند توسعه ،کشــمکش های قومی و
اتنیکی خاص جوامع عقب مانده می باشد
و این گونه جوامع چون از لحاظ ســاخت
اقتصــادی و اجتماعــی در مراحل عقب
مانده تری قرار دارند؛ لذا در روند توسعه با
مشکالت و موانع بیشتری مواجه اند.
بر اســاس این نظریه در رونــد مدرنیزه
شــدن جامعه ،تفاوتهــا و اختالف های
قومی به تدریج رنگ می بازد و نقش های
کارکردی از عالیق و وفاداری های سنتی
اهمیت بیشتری می یابد و منافع عمومی
و خصوصی بر اصول و ارزش های ســنتی
پیشی می گیرند.

در جامعه نوگرا ،مذاکره ،چانه زنی و گفتگو
به عنوان یک اصــل همه پذیر در زندگی
سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته می
شود و روحیه مدارا و تحمل گسترش می
یابد و کثرت گرایی و احترام گذاشــتن به
خرده فرهنگ های وحدت ساز در جامعه
در رفتارهای عمومی عینیت پیدا می کند.
از آنجایی که مدرنیزه ،پذیرش ارزش های
دموکراسی ،رشد صنعتی ،رفاه اقتصادی و
باال رفتن ســطح تحصیالت عالی را در پی
دارد ،ایــن پارامترها خود به از میان بردن
حساسیت های قومی در جامعه کمک می
کند.
«هربرت اسپنســر» از بنیانگذاران جامعه
شناسی در قرن نوزدهم و از صاحبنظران
مکتب تکامل اجتماعی ،معتقد اســت که
جامعه انســانی با گذشت زمان از توحش
به تمدن و بــا طی مراحل خاصی به حالت
کنونی رسیده است و به طور کلی جوامع
انســانی دارایــی روح ســتیزه جویی و
جنگجویی هســتند و تنها با قدرت یافتن
صنعت ،آرامش بر جامعه سایه می اندازد.
اسپنســر ،نوع جوامعی را کــه رابطه ای
سازگارانه دارند کشورهای صنعتی یا کوشا
و نوع دیگر که رابطه ای ســتیزه جویانه
دارند ،کشورهای جنگجو می نامد.
عقب ماندگی اقتصــادی و صنعتی ،عدم
رشد ســرمایه داری ،فقدان تقسیم کار و
قدرت رؤسای قبایل و اقوام ،ناتوانی دولت

مرکزی در برقراری امنیت پایدار ،ضعیف
بودن امکانــات ارتباطی و تکنولوژیکی و
وجود خرده فرهنگ های قومی در کل ،به
کشمکش های قومی دامن می زنند.
در همیــن حــال چنانچــه توســعه و
مدرنیزاســیون ،موجب توسعه ناموزون و
تعمیق و استمرار هرچه بیشتر محرومیت
مناطق و اقوام محــروم جامعه گردد ،نه
تنها ســبب کاهش منازعات قومی نمی
گــردد؛ بلکه این رونــد از آنجایی که با
گسترش اطالعات و ارتباطات ،کتابخوانی،
تحرک اجتماعی و ...همراه می باشد ،این
امور در تالقی بــا محرومیت های تعمیق
یافته جامعه ،به خود آگاهی قومی منجر
گردیده و در نهایت به تنش زایی اجتماعی
می انجامد.
بنابراین چنانچه توسعه به صورت نامتوازن
صورت گیرد و حقوق همه شهروندان در
پروژه های بازسازی در نظر گرفته نشود
و همه شــهروندان از مزایای توسعه سود
نبرند ،این فرایند نه تنها به وحدت قومی
در کشــور نمی انجامد که موجب تشدید
منازعات قومی در جامعه نیز می گردد.
افغانستان یک کشور پسا منازعه به شمار
می آید .یک و نیم دهه می شود که با کمک
های بین المللی پروسه بازسازی و نوسازی
درکشور شروع شده است .از سوی دیگر
افغانســتان در گذار از یک جامعه سنتی
به جامعه مــدرن قرار دارد .دوره گذار از
لحاظ اجتماعی و اقتصادی با مشــکالت
و چالش هایی بیشــتری نسبت به جوامع
سنتی و صنعتی مواجه می باشد .سرشت
درحال دگرگونی و تحول پذیر جوامع در
حالت گذار ،فضا و شرایط مساعدتری را
برای بروز بحران های سیاسی و اجتماعی
فراهم می سازد.
از اینرو افغانستان به لحاظ این که تاهنوز
پیوندهای ناگسستنی با سنت های قبیله
ای دارد و از ارزش هــای مدرنیته کمتر
آگاهی دارند ،و از این که این کشــور در
حال گذار از ســنت به تجدد و از فضای
جنــگ به زمینه های صلــح و امنیت به
ســر می برند؛ لذا از لحاظ برخورد میان
قومی در معرض آســیب پذیری بیشتری
قرار دارد .به این خاطر مقامات حکومتی
باید نکته های آســیب پذیر جامعه را در
نظر گرفته و فرایند نوســازی و توسعه را
به صورت متوازن و عادالنه به پیش ببرند.

بررسي آسيب شناسي اداري در كشورهاي در حال توسعه
با آغاز قرن بيست و يكم ،ضرورت ايجاد
تحول در نظــام اداري و انجام اصالحات
ســاختاري با وضوح بيشتري نمآيان مي
شــود .در جهان متحول كه منابع آن در
برابرنيازها و انظارات ،روز به روز كاستي
ميگيرد ،دولتها براي كارآمد شدن تحت
فشارهاي شــديدي هســتند و از ساز
وكارهاي گوناگون براي رفع مشــكالت
ياري گرفتهاند .ابزارهاي اصالحي دولتها
در زمينه هاي مختلف شكل گرفتهاند اما
از آن ميان آسيبشناسي اداري ،بيشترين
كاربرد را دركشورهاي توسعه نيافته و در
حال توسعه داشته است.
كشورهاي توسعه نيافته به دليل ضعفهاي

 کارتون روز
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دكتر احمد سرداري
گوناگــون در رده «نظامهاي ناكارآمد» قرار
دارند و اين از مشــخصههاي مهمي است
كه وقتي با شــراط ديگري جمع شــود و
در كنارآنها قرار گيــرد عاملي در تثبيت
وضعيت توســعه نيافتگي و تشديد آن مي
شــود؛ بنابراين ،در نظام اداري ناكارآمد،
انواع بي نظمي به صور و اشــكال گوناگون
ظهــور ميكنند :پيچيدگــي بيش از حد،
نارســايي و نقض در قوانيــن و مقررات و
اجراي آنها ،بي توجهي نســبت به قوانين
و دســتورات مقامات و رده هاي باال توسط
ماموران و رده هاي مراتــب پايين ،ضعف
نيروي انساني ،سازش كارگزاران دولتي با
افراد وگروههاي با نفوذ ،شالودههاي سست
و نامتناســب ســازماني ،انحصار مشاغل،
ضعف سيستم مديريت و ...كه در نهايت اين
بي نظميها و بــه عبارت ديگر اين الگوهاي
رفتاري مطابق با اصل عليت بسته ،بر روي
هم تاثيرگذاشــته و حتي اثــر يكديگر را
تشديد مي نمايند.
نكتــه مهم ديگري كــه پرداختن به آن با
تاكيد برزاوياي مختلف ضرورت دارد ،اين
است كه نظام اداري دراين گونه كشورها به
علت عدم تعيين كميت وكيفيت نظامهاي
اجتماعي و اقتصــادي و فرهنگي عاري از
مجموعه ارزشــهاي اجتماعي و اقتصادي
و ...بوده و نتيجــه چنين كمبودهايي عدم
موفقيــت اين نظام در بــه كاركيري همه
امكانات دســتگاههاي اجرايي و قوانين و
مقررات به صــورت مجموعهاي هماهنگ و
جهت دار در خدمت اهداف جامعه خواهد
بود.
آسيب شناسي اداري و تبعات آن
آســيبهاي اداري در قالب جرايمي چون
اختالس ،ارتشاء ،جعل ،كم كاري و به صورت
حجم كلي تخلف اداري به نام فساد اداري
ناميده شده و پديده جديدي نيست ،بلكه
گذشتة طوالني دارد و به تعبيري قدمت آن
به اندازه دولت اســت .به هر صورت ،فساد
اداري از دامنه اي جهان شــمول برخوردار
بوده وكشــورهاي زيادي اعم ازكشورهاي
صنعتي توســعه يافته و بويژه كشورهاي
درحال توسعه را شــامل ميگردد .فساد
زمينة عدم اعتماد و وفاداوي مردم نسبت به
دستگاه ها را موجب مي شود ،هزپنه انجام
كارها اضافه مي شود و اعتقادات و ارزشهاي
اخالقــي جامعه رو به سســتي ميگرايد.
همچنين ،ثبات و استحكام سياسي جامعه
به خطر خواهد افتاد .بنابراين ،آســيبهاي
فراوانــي در تمامي اليه هــاي اجتماعي،
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فرهنگي ،اقتصادي و امنيتي كشورها دربر
خواهد داشت.
تعريف فساد اداري
رفتاري كه از رفتار عــادي و مورد قبول
جامعه منحرف شده باشد فساد ناميده مي
شود .فســاد معلول مجموعه اي از عوامل
ساختاري و زيربنابي است .عوامل محيطي
حاكم بر جامعه ،از جمله عوامل اقتصادي،
سياســي ،اداري ،فرهنگــي و اجتماعي،
جملگي در فراهم شــدن بســتر فساد
موثرند؟ بنابراين ،فساد امري است نسبي
و با مشــخصات جامعه خاص ارتباط دارد.
واژه فساد  Corruptionمعناي بسياري
را دربــردارد ولي به طوركلي در اين مقاله
به سوء استفاده از موقعيت اداري در جهت
نيل به اهداف شــخصي تعريف مي شود و
مصاديقي چون اختالس ،ارتشاء ،چاپلوسي
و تملق ،طرفداري از خويشاوندان ،فريب
وكالهبــرداري ،كم كاري و ...را شــامل
ميگردد.
فســاد طبــق تعريفي كــه در فرهنگ
«وبستر» ،آمده است عبارتست از›پاداش
نامشروع كه براي واداركردن فرد به تخلف
از وظيفه تخصيص داده مي شود.
«مك مولن» معتقد است فساد زماني رخ
مي دهد که يك مامور دولت به ازاي انجام
كاري كه از اقدام به آن نهي شــده است،
رشوه هاي نقدي و يا جنسي قبول كند.
«كارل فردريچ» مدعي است هرجا كه فرد
صاحب قدرتي كه مسؤول اداره سازماني
اســت بر اثر دريافت رشــوهاي نقدي يا

جنسي ،اغوا شــده به انجام كارهاي غير
قانوني مبادرت ورزد ،ايــن فرد به منافع
عمومي زيان رسانده است.
آســيب هاي اداري كشــورهاي در حال
توسعه
آســيب موجب مي شــود كه وفاداري و
اعتماد مردم نسبت به دستگاههاي دولتي
و غيردولتي كاهش يابد ،بي تفاوتي ،تنبلي
و بي كفايتي گســترش يابد ،هزينه انجام
كارها اضافه شــود و اعتقادات و ارزشهاي
اخالقي جامعه متزلزل گردد .فساد زمينه
تضعيف روحيه افراد درستكار شده و باعث
مي شود كه انگيزه تالش و فعاليت سازنده
براي پيشرفت و توسعه كشور نقصان يابد.
بانك جهانــي در تحليل خود از علل بروز
پديده فساد اداري مجموعه اي از عوامل
بنيادي اقتصادي ،سياســي و ساختاري
را موثر دانسته اســت .فقر ،فقدان تامين
اجتماعي همراه با چشــم اندازي نگران
كننده درباره آينده ،تورم روزافزون و روند
پيوسته نزولي قدرت خريد مردم ،بيكاري،
ميزان دخالت و نقش دولــت در اقتصاد
كشــورها و نيز ويژگيهاي كشورهاي در
حال گــذار از اقتصاد متمركز به اقتصادي
مبتني بر بازار تغييــر پي در پي قوانين و
مقــررات در نظامهاي اقتصادي بشــدت
مقرراتي ،تمركز اختيارات آشكار و پنهان
مسؤوالن دولتي در پذيرش و رد درخواست
ها و صدور مجوزهاي گوناگون براي آغاز يا
ادامه فعاليتها ،كنتــرل قيمتها ،تخصيص
ارز و از همه مهمتر موقعيت ناشي از نظام

بازرگاني خارجي و ميزان دخالت دولتها در
آن به عنوان فرصتهاي موثر در زمينه سازي
براي اختالس شناخته شده اند.
مالحظــات راهبردي حاكمــان حكومتي
دركاهش ،توقف يا مبارزه با آن
امروزه بســياري ازكشورها به دنبال از بين
بردن فساد وكنترل آن هستند .آنها به اين
اقدامات بسنده ننموده بلكه از طريق نهادها
و مراكز مستقل بين المللي راههاي مبارزه با
آن را در سطح جهاني وجه همت خود قرار
داده اند.
نهادهاي مســتقل غير دولتــي از جمله
شــفافيت بين الملل در برلن آلمان ،تنظيم
قراردادهاي منطقــه اي از جمله قرارداد
منعقده بين  29عضوكشــورهاي سازمان
همكاري اقتصادي و توســعه  OECDدر
قالب قانــون عمليات فســاد خارجي ،از
جمله ابتكارات بين المللي در مبارزه جدي
با مروجين و مرتكبين فســاد اســت .اين
ابتكارات بويژه با حمايتهاي مالي ســازمان
جهاني تجارت  WTOو صندوق بين المللي
پول  IMFاين امكان را فراهم مي آورد كه
در وهلة اول از توســعه فساد جلوگيري به
عمل آيد و درگامهاي بعدي به پيشــگيري
فســاد منجرگردد؛ بنابرايــن ،در تمامي
كشورها مي توان چند عامل را كه بر ميزان
فساد تاثير دارند تعيين كرد؛ از جمله:
الف نقش دولت و مجموعــة ابزارهايي كه
براي ايفاي اين نقش به كار ميگيرد؛
ب ويژگيهاي اجتماعــي جامعه؛ از جمله
اينكه درمناســبات اجتماعي و اقتصادي تا
چه حد روابط مبتني بر ضابطه و بي طرفي
رواج دارد؛
ج ماهيت نظام سياسي؛
د نظام كيفري كشــور براي مفاســدي كه
كشف مي شوند.
به هر صورت وجود زمينه براي فساد و بويژه
توســعه آن با توجه به مجموعه عواملي كه
به آن اشاره شده مي توان به طور اختصار
پيآمدهاي زير را در ابعاد اقتصادي ،سياسي
و اجتماعي به همراه داشته باشد:
-1كاهش رشد اقتصادي به واسطة:
-2افزايش تشــريفات اداري و توســعة
بوروكراســي و در پــي آن افزايش هزينه
مبادله؛
-3افزايش قوانيــن و صدور آيين نامهها و
بخشنامههاي متعدد و متناقض؛
-4ايجاد و گســترش عدم ثبات سياسي
به جهت دامــن زدن به نارضايتي عمومي و
كاهش اطمينان محيطي؛
-5كاهش مقبوليت و مشروعيت كارگزاران
و توسعه بياعتمادي.
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