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ડૉ.વિજયકુમાર આઈ.પ્રજાપવિ 
આસિ.પ્રોફેિર(રાજ્યશાસ્ત્ર સિભાગ) 

જી.ડી.મોદી કોલજે ઓફ આર્ટિ,પાલનપુર 

 
             ભારત અને સિદેશમાાં  િાશન પદ્ધસતમાાં કેર્લો ફરક હોય છે. તે સિષે જાણિુાં બહુજ જરૂરી હોય છે. ભારતમાાં િત્તા પરથી 

ઉતરી ગયા પછી પણ જ ેિિલતો અને પોતાની િત્તાનો દૂર ઉપયોગ થાય છે.તેના લીધ ેજ ેિામાન્ય પ્રજાને તકલીફો પડે છે, 

તેનાથી ભારતના તમામ લોકો િાકેફ છે. પણ આમાાં િુધારો કોણ લાિે તે  પ્રશ્ન આજ ેિામાન્ય પ્રજા િામે ઉભો છે? જો  આપણ ે

બીજા દેશોના િાશનવ્યિસ્થામાાં ડોસકયુાં કરીયેતો ખ્યાલ આિે. સિશ્વમાાં જુદીજુદી િાશનપદ્ધસત ધરાિતા દેશોના ઉત્તમ 

ઉદાહરણ જોિા મળે છે. જનેા અભ્યાિથી ખ્યાલ આિશે કે આજ ે૨૧મી િદીમાાં પણ ભારત ક્ાાં છે.  
            ઈાં ગલેન્ડ,ફ્ાાંિ,અમસેરકા મહાન દેશો એર્લા મારે્ છે કે રાજકારણીઓ નીસતના ધોરણો સ્થાપે છે, સ્િસ્છતાની પ્રસતમા 

ઉપિાિે છે, વ્યસિગત ઈમાનદારીના કીસતટમાન ઊાં ચા ચડાિતા રહે છે. રાજકારણીએ સ્િચ્છ અને જિાબદાર થિુાં એિુાં કોઈ 

દેશના િાંસિધાનમાાં લખિામાાં આવ્યુાં નથી પણ સિાંહાિન પર બેઠેલો માણિ સ્િેચ્છાએ કાયટ કર ેછે અને દેશની ગસરમા આપે છે. 

એ દેશના િિોચ્ચ નેતાઓ એક જ ક્ષણમાાં જ િત્તાસ્થાનથેી ઉતરી જાય છે અને બીજી ક્ષણે િામાન્ય નાગસરક બની જઈ શકે છે. 

સહન્દુસ્તાનની રાજકારણીઓના માથાની પાછળની સમસનસ્ર્ર ી આભા ખિતી નથી. સહન્દુસ્તાની માંત્રી નાનામાાં નાનો માંત્રી િત્તા 

પર હોય કે ન હોય, પણ એકિાર માંત્રી થઈ ગયો હોય તો આજીિન માંત્રીબાજી છોડતો નથી, િગિડ િુસિધા જીદ્દી  હકથી 
સડમાન્ડ કરતો થઈ જાય છે. માંત્રીઓમાાંથી કેર્લાય િાાંિદો અને સિધાનિભ્યોમાાંથી કેર્લાય એમને આપેલા િરકાર ે સનિાિો 

છોડતા નથી, ઝઘડે છે, પાણીના ભાિે મળેલા સિરાર્ આિાિોનુાં ભાડુાં  ભરતા નથી, જળોની જમે જાતજાતના બહાના કે 

કોર્ટકચરેીબાજી કરીને આિાિોમાાં ચોાંર્ી રહે છે. ભારતિષટની લોકશાહી આિા ઘસર્યા  અને બેજિાબદાર અને ભ્રષ્ટ શાિકોની 

િામે િૃદ્ધ નોકરડીની જમે લાલચ થઈને ઊભી રહી જાય છે. કારણ કે શાિક સહન્દુસ્તાનમાાં િાફ િમજ ેછે કે કાનૂનની ઉપર છે. 

જ્યાર ેશાિક ઇાં ગ્લેન્ડ કે ફ્ાન્િ કે  અમેસરકામાાં િાફ  િમજ ેછે કે કાનનૂની નીચે છે અને શાિક એર્લ ેિામાન્ય ધારાિભ્ય કે 

િાાંિદ નહીાં, શાિક એર્લ ેફ્ાાંિના રાષ્ટરપસત ફ્ાસ્િા સમત્તોર,  શાિક એર્લ ેઅમસેરકાના રાષ્ટ્પસત જ્યોજટ બુશ, શાિક અન ે

ઇાં ગ્લેન્ડની પ્રાઇમ સમસનસ્ર્ર માગટરરે્ થચેર..... સમત્તોર કે થેચર એર્લ ેછગ્ગપુાંજુ  રાજકારણીઓ નહીાં, પણ સિશ્વના િૌથી 

શસિમાન દેશોના િૌથી શસિમાન રાજનીસતજ્ઞો,જ ેસિાંહાિન પર હતા ત્યાર ેપરુી પૃથ્િીને હલાિી નાખતા હતા.... આપણા 

રાજકારણઓ કેર્લા નસૈતક છે? અને આ કેર્લા નૈસતક હતા?   
               મેં 1995 માાં ફાિમાાં શાિકો બદલાયા,62 િષટય ઝાક સશરાજ ૭ િષટ મારે્ ફ્ાન્િના નિા રાષ્ટરપસત સનયુિ થયા, જ ેત્રીજા 

પ્રયત્નો િફળ થયા હતા. રાષ્ટરપસત ફ્ાસ્િા સમત્તારો પણ ત્રીજા પ્રયતે્ન અન ેિફળતા થયા હતા. ફ્ાન્િની રાજ્યવ્યિસ્થા જ એ 

પ્રકારની છે કે ત્યાાં અનુભિ રાજનીસત જ રાષ્ટરપસત થઈ શકે છે, ઇસન્દરા પુત્ર હોિાના લીધે કે રાજીિજીની સિધિા હોિાના લીધ ે

ખુરશી િારિામાાં મળતી નથી. ૧૯૮૧માાં સમત્તારો રાષ્ટરપસત ચૂાંર્ાયા પછી ફરીથી બીજીિાર ચૂાંર્ાયા અન ે ૧૯૯૫માાં એમણ ે

પદત્યાગ કયો. એમનુાં 14 િષટનુાં રાષ્ટરપસતત્િ એ ફ્ાન્િના આધુસનક ઇસતહાિનો રકેોડટ  છે.આજ ેસમત્તારો ૭૮ િષટના છે, પ્રોસ્રૂે્ર્ 

કેન્િરના અિાધ્ય રોગમાાં મરણન્મુખ છે, પુરા ફ્ાાંિની હમદદી એમની િાથે છે. આ સિશ્વકક્ષાના મહાન ફ્ાન્િ રાજનીસતજ્ઞ િત્તા 

છોડ્યા પછી તરત જ બહાર નીકળી ગયા. એ પસેરિમાાં એસફલ ર્ાિર પાિે એક ફ્લેર્માાં રહેિા ચાલ્યા ગયા છે. એમની પાિે ૪ 

માણિનો સ્ર્ાફ છે, જ ેફ્ેંચ િરકાર આપે છે, બે બોડીગાડટ  અને બે ડર ાઇિર. બિ.  અને માસિક પેન્શન ૪૦,૦૦૦હજાર ફ્ેંક એર્લ ેકે 

૫૦૦૦ પાઉન્ડનુાં! ભૂતપૂિટ રાષ્ટરપસત સમત્તારોને િરકાર તરફથી માત્ર એક જ મોર્રકાર મળે છે, જ ેમાણિ ૧૪િષટ િુધી ફ્ાાંિનો 

રાષ્ટરપસત રહ્યો, એસલિી પેલિેના પગસથયાાં ઉતરીન ેએક જ સમસનર્માાં િામાન્ય ફે્ચ નાગસરક બની ગયો ! ફ્ેંચ પ્રજાની િાથ ે

આપણને પણ ગાિાનુાં મન થઈ જાય એિી આ ઘર્ના છે: “સિિા લ ફ્ોાંિ !”(ફ્ાાંિ અમર રહે !) 
                   ઈગ્લેન્ડની લોખાંડી મસહલા માગટરરે્ થેચર આ િદીમાાં િૌથી લાાંબા િમય િુધી ઇાં ગ્લેન્ડની પ્રધાનમાંત્રી રહેલી વ્યસિ 

છે. એમના ર્ોરી પક્ષના સનિાટચનમાાં બરાબર બહુમતી મળી નસહ (એ હારી ન હતી) મારે્ શ્રીમતી થેચર ેનક્કી કયુું કે પક્ષના 

નેતૃત્િ મારે્ હુાં  હિે િાંપૂણટત: યોગ્ય નથી. અને પ્રધાનમાંત્રી શ્રીમતી થેચર ેત્યાગપત્ર આપી દીધુાં,િત્તા ત્યાગ કરી દીધો. એ ૧૧ િષો  

િુધી ઇાં ગ્લેન્ડ પ્રધાનમાંત્રી રહી હતી. ત્યાગપત્ર આપ્યા પછી થોડા જ કલાકોમાાં શ્રીમતી થચેર ેપ્રધાનમાંત્રીનુાં ૧૦ ડાઉનીાંગ સ્ર્ર ીર્નુાં  
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સનિાિસ્થાન ખાલી કરી નાખ્યુાં અને દસક્ષણ ઇાં ગ્લેન્ડના પોતાના ઘરમાાં આિી ગઈ અાંગ્રજે પ્રજાની િાથે, આપણને પણ ગાિાનુાં 

મન થઈ જાય એિી આ ઘર્ના છે: “ રૂલ સિર્ાસનઆ ! રૂલ ધ િેવ્ઝ !”  (સિર્ાસનઆ ! િમદુ્દ્રોની  િામ્રાજ્ઞી બન !) 
                અમેસરકામાાં જ્યોજટ બુશ રાષ્ટરપસત હતા, સિશ્વના િૌથી રાક્ષિી િામથ્યટ ધરાિતા મુલ્કના મહાનેતા. સનિાટચનમાાં એ 

સબલ સિન્ર્લથી પરાસજત થયા, અને થોડા જ કલાકોમાાં એમણે િોસશગ્ર્નનુાં  રાષ્ટરપસતભિન છોડી દીધુાં. પછી એમનો ફોર્ો 

છપાયો, જાન્યુઆરી ૨૨, ૧૯૯૩ના દૈસનક “કોલાંબિ સડસ્પચે”માાં સિશ્વની િૌથી મોર્ી શસિમાન મહાિત્તાનો એક િમયનો 

એર્લ ે કે અઠિાસડયા પહેલાાંનો િૌથી શસિમાન મહાનતેા એક િામાન્ય અમસેરકન નાગસરક બનીને હ્યસુ્ર્ન પાકટ  લોરીએર્  

સબલ્ડી ાંગની સલફર્ની લાઈનમાાં િિાર ે૯ િાગે હાથમાાં બે બેગો અને બગલમાાં એક િીફ-કેિ  દબાિીને ૬૭મે િષે ઉભો છે, અન ે

એને ર્ાઈ સિના, એક સ્પોર્ટિ કોર્  પહેયો  છે અને સલફ્ર્ની કતારમાાં  ઊભેલી નિમા માળની લો ફમટમાાં  નોકરી કરતી ક્લકટ  

રીની જકે્િન જ્યોજટ બશુને િસસ્મત કહે છે :આઈ ગેિ, ઇ્િ ગોઇાં ગ રુ્ બી અ સલર્લ હાર્ર રુ્ ગર્ ઇન ધ એલીિરે્ર(મન ેલાગે છે 

સલફર્માાંઘુિિામાાં જરા તકલીફ પડશે !)અમેસરકન પ્રજાની િાથે આપણને પણ ગાિાનુાં માાં થઇ જાય એિી ઘર્ના છે: “ ગોડ્ઝ 

ઓન લેંડ!” (ઈશ્વરનો પોતાનો દેશ !) 
                 ફ્ેંચ રાષ્ટરપસત કલાકોમાાં પોતાના પસેરિના નાના ફ્લેર્માાં ચાલ્યો જાય છે. ઇાં સગ્લશ પ્રાઇમ સમસનસ્ર્ર કલાકોમાાં પોતાના 

દસક્ષણના કન્ર્ર ી-હોમમાાં ચાલી જાય છે, અમેસરકન રાષ્ટરપસત કલાકોમાાં પોતાના હ્યસુ્ર્ન પાિનેા રે્ગલિુડ  પરગણામાાં ચાલ્યો જાય 

છે. આને શુાં કહીશુાં ? સ્િચ્છતા ? ઈમાનદારી ? પ્રમાસણકતા ? ધમટના શબ્દો િાપરિાના આપણને ચસેપપયન છીએ. આ 

“અપસરગ્રહ” છે. આપણા િાધુબાિાઓ ધમટની સિઝનમાાં સદિિમાાંદોઢિો િાર અપસરગ્રહ શબ્દ િાપરી નાખે છે. ખુરશીનો, 

સિાંહાિનનો, િત્તાનો, શસિનો પણ પસરગ્રહ નહીાં. કાયદાની િિોપરીતાનુાં પાલન રાષ્ટરપસત કે પ્રધાનમાંત્રી પણ એક િામાન્ય 

નાગસરકની જમે જ કર ેછે. િિોચ્ચ શાિક પણ નીસતમત્તાના મૂલ્યો સ્થાપતો જાય છે. આપણા પસરિેશમાાં  પણ આ પ્રકારના 

અપસરગ્રહી માણિો ઉચ્ચ સ્થાને હોય છે અને ગીતા કે મહાભારતનો એક શ્લોક બોલ્યા સિના એ લોકો શાાંસતથી ખુરશી પરથી 

ઉતરી જાય છે. પણ આપણા રાજકારણીઓનુાં જ ેસચત્ર જનમાનિમાાં છે, અને આ પ્રકારની સસ્થસતઓમાાં છે, એને મારે્ એક જ 

મરાઠી શબ્દ કદાચ અથટપૂણટ બની જાય છે: લબાડ ! આ મરાઠી શબ્દનો અથટ થાય છે: જૂઠુાં  બોલિાની રે્િિાળુાં. 
                  ભ્રષ્ટાતા એ કારણ નથી, ભ્રષ્ટાતા એ પસરણામ છે. કારણ મનુષ્ટયની સનપન કક્ષા છે. કારણ કેર્લાક માણિોની જન્મજાત 

બેઇમાનિસૃત છે.  કારણ કેર્લા માણિોની જધન્ય  િોસલર્ી છે. ખુરશી પર બેઠેલો માણિ ખરાબ શા મારે્ થઈ જાય છે ? 

પ્રલોભાનો ? અભાિ ? અપિાંસ્કાર ? કદાચ શેક્િસપયરના “ ઓથેલો”નાર્કના પાત્ર ઈઆગો સિષે  કસિ ર્ી.એિ.એલીયરે્ કહેલુાં 

કારણ ઉપયુિ છે : “મોર્ીિલિે મેલાઈનીર્ી”( ધ્યેયહીન દુજટનતા) અકારણ  હલકતાઈ,અકારણ ઘસર્યાપણુાં, એ કારણ છે ?  
      આમ, જ ે રીતે સિદેશોના બાંધારણોમાાં જ ે રીતે િત્તાઓ, કાયદાઓનો સ્િીકાર થયો છે, જનેા લીધ ે તેિા દેશોમાાં આસથટક 

બાબતોને પણ જાની િકાય છે. િરકાર તરફથી મળતા લાભા-લાભ સિષે પણ જાની િકાય છે. જનેા લીધ ેતેિા દેશો પર આસથટક 

ભારણ પણ િધતુાં નથી. આને દેશ સિકાિ તરફ ગસત કર ેછે. .. 
        ભારતની િાત કરીએતો આપણે ખ્યાલ આિશે કેદેશ કેમ પ્રગસત કરી રહ્યો નથી, બાંધારણમાાં આપિામાાં આિેલા 

કાયદા,િત્તાઓ, િગરેનેે કારણે? ના! પરાંતુ  દેશમાાં ચાલતી પદ્ધસતઓ જિાબદાર છે. જો આપડે માત્ર પ્રધાનો,માંત્રીઓ  કે 

ધારિભ્યો ની જ િાત કરીએ તો! અજબો  રૂસપયા થાય છે. ચાલો તે િાત ન ેસ્િીકારી  લીધી. પણ તેઓ િત્તા પરથી દુર થાય 

છે,ત્યારબાદ પણ તેમને મળતુાં પેન્િન,િરકારી લાભો,િરકારી મકાન,ગાડી નોકર ચાકર, િગેર ે..... જો આ બધુાં સિદેશમાાં ચાલતી 

પદ્ધસત અનુિાર કરી દેિામાાં આિેતો ! ભારત ક્ાાંથી ક્ાાં પહોચી જાય જનેી કલ્પના કરિી પણ મુશ્કેલ બની જાયછે. લાખો- 

કરોડો રૂસપયા િત્તામાાંથી  ઉતરી ગયા, પછી પણ તેમની પાછળ ખચટતા હોય છે.. અને પોતાની િત્તાનો પાિર! ......... એની તો 

િાત જ ના થાય. પોતે મતૃ્યુ પામે ત્યાાં િુધી અને તેના પછી તેમના પસરિાર જનો પણ તેમના િત્તાના નામે ચાલતા જોિા મળે છે . 

આમ તો ગણોબધો તફાિત છે. જ ેભારતની તમામ પ્રજા જાણે છે. 
      ભારત તમામ બાબતોને સિદેશો િાથે િરખાિે છે.તો આ બાબતમાાં કેમ સિચારતી નથી.  
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