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PPaakkiissttaannii  EEdduuccaattiioonn  SSyysstteemm  aatt  GGllaannccee  

  
EEdduuccaattiioonnaall  TTrreennddss  

IINN  

PPAAKKIISSTTAANN  
  

IInn  PPaakkiissttaann,,  eedduuccaattiioonn  sseeccttoorr  hhaass  eemmeerrggeedd  iinn  tthhee  rreecceenntt  yyeeaarrss  aass  tthhee  mmoosstt  pprroommiissiinngg  bbuussiinneessss  
aarreeaa..  IItt  hhaass  llaatteellyy  aattttrraacctteedd  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  mmaasssseess  ffrroomm  eevveerryy  ssttrraattuumm  ooff  ssoocciieettyy..  WWiittnneessssiinngg  
tthhee  pprroossppeeccttss,,  ppeeooppllee  hhaavvee  ccoommee  ttoo  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  tthhaatt  eedduuccaattiioonn  iiss  tthhee  eeaassiieesstt  mmeeaannss  ooff  
eeaarrnniinngg——nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccoonnffiinneedd  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  ppootteennttiiaall  iinnvveessttoorrss..  IItt  iiss  wwhhyy  wwee  ccaannnnoott  
mmaakkee  eevveenn  aa  vvaagguuee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  ttrruuee  eedduuccaattiioonniissttss  aanndd  bbuussiinneessssmmeenn  ttooddaayy..  TThhee  
ccoonncceepptt  ooff  sseerrvviiccee  iinn  eedduuccaattiioonn  aappppeeaarrss  nnoo  lloonnggeerr  aa  vvaalliidd  iiddeeaa..  TThhee  eennggrraavviinngg  ooff  LLoorrdd  
MMaaccaauullaayy’’ss  ““ccoonnttrroolllleedd  eedduuccaattiioonn””  oonn  tthhee  ffaaccee  ooff  SSuubbccoonnttiinneenntt  ccoouulldd  nneevveerr  lliitteerraallllyy  bbee  
uunnddoonnee  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  PPaakkiissttaann..  IInn  ffaacctt,,  oouurr  nneeiigghhbboorriinngg  ccoouunnttrriieess  ooff  IInnddiiaa  aanndd  BBaannggllaaddeesshh  
hhaavvee  uupplliifftteedd  tthheeiirr  eedduuccaattiioonnaall  ssttaannddaarrdd  ttoo  aa  hheeaalltthhyy  eexxtteenntt  ffrroomm  tthhee  ssttrraannddss  ooff  MMaaccaauullaayy  
DDooccttrriinnee..  HHoowweevveerr,,  PPaakkiissttaann  ccoouulldd  nnoott  pprroovvee  lluucckkyy  eennoouugghh  tthhrroouugghhoouutt  iittss  hhiissttoorryy  ttoo  rreeddeeeemm  
iittss  ppeeooppllee..    

TThhee  ssttrruuccttuurree  ooff  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  pprreesseenntt  hhiissttoorryy  ooff  PPaakkiissttaann  rraaiisseess  ssoommee  sseerriioouuss  
qquueessttiioonnss..  AAss  wwee  hhaavvee  ttwwoo  wweellll--ddeeffiinneedd  aanndd  wweellll--ddeessccrriibbeedd  ccaatteeggoorriieess  iinn  oouurr  eedduuccaattiioonnaall  
ssttrruuccttuurree,,  ppuubblliicc  sseeccttoorr  aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  tthhee  ppaasstt  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  bbootthh  rreeqquuiirreess  ttoo  bbee  
ccrriittiiqquueedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  hheeaalltthhyy  aass  wweellll  aass  uunnhheeaalltthhyy  ttrreennddss  iinn  tthhee  ssyysstteemm..  TThhee  
iimmppoossiittiioonn  ooff  EEnngglliisshh  aass  tthhee  oonnllyy  mmeeddiiuumm  ooff  lleeaarrnniinngg  ffoorr  PPaakkiissttaanniiss  ccaann  bbee  jjuussttiiffiieedd  oonn  
vvaarriioouuss  ggrroouunnddss  ssoo  mmuucchh  ssoo  iitt  ccaann  bbee  ccrriittiicciizzeedd  wwiitthh  ssoommee  rreeaall  ppootteennttiiaall..  TThhee  ffuunnddaammeennttaall  
qquueessttiioonn  iiss,,  hhoowweevveerr,,  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rraaiissoonn  dd’’eettrree  ooff  UUrrdduu  iinn  tthhee  wwaakkee  ooff  tthhee  AAnngglliicciizziinngg--
eexxppeerriimmeenntt  ooff  oouurr  eedduuccaattiioonn..  DDoo  wwee  rreeaallllyy  nneeeedd  UUrrdduu’’ss  pprreesseennccee  iinn  oouurr  eedduuccaattiioonn  oorr  iitt  iiss  
mmeerree  dduusstt  iinn  tthhee  ppuubblliicc  eeyyee??  PPrriivvaattee  sseeccttoorr  hhaadd  aallrreeaaddyy  iiggnnoorreedd  UUrrdduu  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreeaapp  tthhee  
ccoommmmeerrcciiaall  pprroossppeeccttss  ooff  EEnngglliisshh  aass,,  aalllleeggeeddllyy,,  tthhee  bbeesstt  mmeeddiiuumm  ooff  lleeaarrnniinngg..  NNooww  eevveenn  tthhee  
ppuubblliicc  sseeccttoorr  hhaass  ffoouunndd  tthhee  ssoolluuttiioonn  ooff  oouurr  eedduuccaattiioonnaall  pprroobblleemm  iinn  rreeppllaacciinngg  UUrrdduu  mmeeddiiuumm  
wwiitthh  tthhaatt  ooff  EEnngglliisshh..  IItt  iiss  hheerree  wwhheerree  tthhee  ssllaavvee--mmeennttaalliittyy  ooff  oouurr  bboouurrggeeooiiss  ssoocciieettyy  ccaann  bbee  sseeeenn  
aatt  iittss  wwoorrsstt..  TThhee  ffaallssee  iimmpprreessssiioonn  ooff  rraappiidd  ssuucccceessss  iinn  lliiffee  bbyy  ddiinntt  ooff  EEnngglliisshh  hhaass,,  ttoo  oouurr  
ddeepprraavviittyy,,  ddeevveellooppeedd  iinnttoo  aa  ddeevvoouuttllyy  hheelldd  bbeelliieeff..  IIff  EEnngglliisshh  wweerree  tthhee  oonnllyy  cchhaannnneell  ooff  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  CChhiinnaa,,  JJaappaann  aanndd  RRuussssiiaa  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  bblleesssseedd  wwiitthh  
mmooddeerrnn  rriicchheess  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  tthheeiirr  oowwnn  llaanngguuaaggeess..    
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AAnnootthheerr  ssuucchh  pprroobblleemm  iiss  tthhaatt  ooff  ‘‘uunniiqquuee  iiddeennttiittyy’’..  IInn  tthhee  tthhrriillll  ooff  iinntteennssee  eexxppoossiittiioonn  
mmaanniiaa,,  mmuucchh  aakkiinn  ttoo  tthhee  bbrreeaakkiinngg--nneewwss  mmaanniiaa  ooff  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa,,  eevveerryy  pprriivvaattee  eedduuccaattiioonnaall  
iinnssttiittuuttiioonn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  sscchhoooollss,,  aatttteemmppttss  ttoo  sseett  uupp  iittss  ddiissttiinncctt  aappppeeaarraannccee..  TThhee  ffoorreemmoosstt  tthhiinngg  
tthhaatt  ffaallllss  pprreeyy  ttoo  ssuucchh  aa  nneeggaattiivvee  aapppprrooaacchh  iiss  tthhee  uunniiffoorrmmiittyy  ooff  ssttuuddeenntt--ssttrraattuumm..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  
uunniiffoorrmm  iiss  mmaaddee  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  ootthheerrss  iinn  eevveerryy  ppoossssiibbllee  wwaayy;;  ssyyllllaabbuuss  iiss  nnoott  kkeepptt  iiddeennttiiccaall  
wwiitthh  ootthheerr  sscchhoooollss’’  ssyyllllaabbii;;  ssttuuddeennttss  aarree  ggiivveenn  ssuucchh  aa  mmeennttaall  ttrreeaattmmeenntt  aass  ttoo  mmaakkee  tthheemm  
ooffffeennssiivvee  ttoowwaarrddss  tthhee  ootthheerrss;;  ssoo  oonn  aanndd  ssoo  ffoorrtthh..    

TThhee  nnoobbllee  pprrooffeessssiioonn  ooff  tteeaacchhiinngg  hhaass  ttuurrnneedd  iinnttoo  aann  eeaassyy--ttoo--aabbuussee,,  lleeaasstt  aattttrraaccttiivvee  
pprrooffeessssiioonn  iinn  ttooddaayy’’ss  PPaakkiissttaann..  GGeenneerraallllyy,,  oonnllyy  ssuucchh  iinnddiivviidduuaallss  lliikkee  ttoo  sseerrvvee  aass  tteeaacchheerrss  wwhhoo  
aarree  ggoooodd  ffoorr  nnootthhiinngg..  IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  bbeetttteerr  ccaalliibbeerr  aanndd  sskkiillll  pprreeffeerr  ttoo  ddrriivvee  oonn  ootthheerr  aavveennuueess  
ooff  eeccoonnoommiicc  lliiffee..  MMoorreeoovveerr,,  tteeaacchheerrss  aarree  nnoott  wweellll--ppaaiidd,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy,,  iinn  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  
tthhoouugghh  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  ppuubblliicc  sseeccttoorr  iiss  nnoott  eennccoouurraaggiinngg  eeiitthheerr..  CCaann  ssuucchh  aa  mmiinnddsseett  wwiitthh  
iinnhheerreenntt  ddrraawwbbaacckkss  iinnttrroodduuccee  hheeaalltthhyy  ttrreennddss  iinn  PPaakkiissttaann’’ss  eexxttaanntt  eedduuccaattiioonn  ssyysstteemm  aanndd  ccaann  iitt  
rreeaallllyy  ccuullttiivvaattee  aa  ccrroopp  ooff  iinnvveennttiivvee  aanndd  ffrreeee--tthhiinnkkiinngg  mmiinnddss  iinn  ssuucchh  ddeepprraavviittyy??  CCeerrttaaiinnllyy  nnoott..  
TThhee  wwhhoollee  iinnggeennuuiittyy,,  iinn  ffaacctt,,  ggeettss  bbaaddllyy  aaffffeecctteedd  iinn  tthhiiss  ttyyppee  ooff  eennvviirroonnmmeenntt..  

WWee  aassssuummee  iinn  oouurr  iilllluussiivvee  ppeerrcceeppttiioonn  tthhaatt,,  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ssttuuddyy  hhoouurrss  aanndd  pprroovviiddiinngg  
ttuuttoorriinngg,,  wwee  aarree  eedduuccaattiinngg  oouurr  cchhiillddrreenn  iinn  WWeesstteerrnn  lliinneess..  HHoowweevveerr,,  tthhiiss  eerrrroonneeoouuss  ppeerrcceeppttiioonn  
iiss  iimmmmeeddiiaatteellyy  oouutt  wwhheenn  wwee  ttaakkee  eevveenn  aa  ccuurrssoorryy  ggllaannccee  iinnttoo  tthhee  WWeesstteerrnn  eedduuccaattiioonn  mmooddeell..  
SScchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  hhaavvee  ffiivvee  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  aa  wweeeekk  iinn  tthhee  WWeesstt;;  aanndd  ssttuuddeennttss  aarree  rreelliieevveedd  
wwiitthh  ttwwoo  hhoolliiddaayyss  oonn  tthhee  wweeeekkeenndd..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  ssttuuddyy  hhoouurrss  aatt  pprriimmaarryy  aanndd  sseeccoonnddaarryy  
eedduuccaattiioonn  lleevveellss  hhaarrddllyy  mmaattcchh  oouurr  wwoorrkk  rroouuttiinnee..  WWee  ffaarr  ssuurrppaassss  tthheemm  iinn  oouurr  ssttuuddyy  llaabboorr,,  bbuutt  
wwiitthh  eexxttrreemmeellyy  ppoooorr  rreessuullttss..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthhiiss  nnoottiioonn  hhaass  ssoommeehhooww  ffoouunndd  rroooott  iinn  oouurr  
ssoocciieettyy  tthhaatt  wwee  aarree  ddooiinngg  aa  ggrreeaatt  sseerrvviiccee  ttoo  oouurr  cchhiillddrreenn  bbyy  oovveerrbbuurrddeenniinngg  tthheemm  wwiitthh  
eedduuccaattiioonnaall  ssttuuffff  aanndd  iimmpprriissoonniinngg  tthheemm  iinnttoo  tthhee  ssyysstteemmaattiicc  cclluummppss  ooff  aa  1100  ttoo  1144--hhoouurr  ssttuuddyy  aa  
ddaayy..  SScchhoooollss  ooffffeerriinngg  mmoorrnniinngg--ttiillll--eevveenniinngg  tteeaacchhiinngg  aanndd  ccooaacchhiinngg  sseerrvviicceess  aarree  nnoott  oonnllyy  ddooiinngg  
aa  hhaannddssoommee  bbuussiinneessss,,  bbuutt  tthheeyy  aarree  aallssoo  bbooaassttiinngg  aann  eevveerr--iinnccrreeaassiinngg  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  
eennrroolllleedd  eevveerryy  tteerrmm..    

IInn  ssuucchh  oobbjjeeccttiivvee  cciirrccuummssttaanncceess  ooff  uunnhheeaalltthhyy  eedduuccaattiioonnaall  aattmmoosspphheerree,,  tthhee  hhuurrddlleess  ffoorr  
PPaakkiissttaannii  ssttuuddeennttss  aarree  mmaanniiffoolldd..  SSuucchh  hhuurrddlleess  ccaann  bbee  ccllaasssseedd  uunnddeerr  tthhrreeee  bbrrooaadd  hheeaaddiinnggss  uupp  
uunnttiill  tthhee  sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll..  TThhuuss,,  tthhee  pprroobblleemmss  oouurr  ssttuuddeennttss  ffaaccee  aarree::  ((ii))  nnoonn--nnaattiivvee  mmeeddiiuumm  
ooff  lleeaarrnniinngg,,  ((iiii))  uunnsskkiilllleedd  tteeaacchhiinngg,,  aanndd  ((iiiiii))  mmiinndd--rraacckkiinngg  ssttuuddyy  bbuurrddeenn  ooff  ttiimmee  aanndd  llaabboorr..  IIss  
tthheerree  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  tthheessee  pprroobblleemmss??  IInnddeeeedd  tthheerree  iiss  aa  ssoolluuttiioonn  ttoo  eevveerryy  pprroobblleemm;;  bbuutt,,  aass  iitt  iiss  
ttaakkiinngg  uuss  ssoo  lloonngg  ttoo  ffiixx  tthhee  pprroobblleemmss,,  wwee  ddoo  nnoott  hhaavvee  iitt  pprroobbaabbllyy..  NNaayy,,  ppuuttttiinngg  iitt  mmoorree  
aapppprroopprriiaatteellyy,,  wwee  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ssoolluuttiioonn,,  ffoorr  wwee  ddoo  nnoott  wwaanntt  oonnee,,  aanndd  oonnee  mmuusstt  nnoott  ffoorrggeett  iinn  
tthhiiss  ccuurrrreenntt  sscceennaarriioo  tthhaatt  ‘‘wwhheerree  tthheerree  iiss  aa  wwiillll,,  tthheerree  iiss  aa  wwaayy’’..  
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TTEERRRROORRIISSMM::  FFAACCTT,,  FFIICCTTIIOONN  OORR  FFIIGGMMEENNTT??  

  

AA  bbuurrnniinngg  qquueessttiioonn  iiss  bbeeffoorree  eevveerryy  sseennssiibbllee  bbrraaiinn  oonn  tthhee  ddaawwnn  ooff  22000099,,  wwhhyy  tteerrrroorriissmm??  TThhee  
iinntteerrpprreettaattiioonnss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  aaddvvooccaatteess  ooff  tthhee  gglloobbaall  wwaarr  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  ssoo--ccaalllleedd  ‘‘ccuurrssee’’  aarree,,  
iinnddeeeedd,,  mmiinndd--bboogggglliinngg——ssiinnccee  mmeeddiiaa  hheeggeemmoonnyy  hhaass  ttrraannssffoorrmmeedd  lliiee  iinnttoo  ttrruutthh,,  ffaannttaassyy  iinnttoo  
rreeaalliittyy..  BBuutt,,  hhoowweevveerr  iimmpprreessssiivvee  aanndd  hheeaarrtt--ttoouucchhiinngg,,  wwee  aarree  uunnddeerr  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ooff  
rreesseeaarrcchhiinngg  aann  iissssuuee  bbeeffoorree  aapppprrooaacchhiinngg  iitt  ttrraaddiittiioonnaallllyy..  OOuurr  rreelliiggiioonn  aallssoo  eennjjooiinnss  tthhaatt  oonnee  
mmuusstt  nnoott  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  aa  mmaatttteerr  uunnlleessss  ddeeeeppllyy  iinnvveessttiiggaatteedd..  TThhee  aapppprrooaacchh  
ootthheerrwwiissee  iiss  qquuiittee  aakkiinn  ttoo  hhaaiill  tthhee  mmaaiinnssttrreeaamm  ssllooggaann  wwiitthh  nnoo  uussee  ooff  rreeaassoonn..  

TThhee  wwoorrlldd  ttooddaayy,,  lleett  uuss  ssuuppppoossee  ffoorr  aa  mmoommeenntt,,  iiss  ffrreeee  ooff  tteerrrroorriissmm  aanndd  wwee  aarree  lliivviinngg  iinn  aa  
ppeeaacceeffuull  iinntteerrnnaattiioonnaall  aattmmoosspphheerree..  TThhaatt  iiss,,  ooff  ccoouurrssee,,  iinnccrreeddiibbllyy  aappppeeaalliinngg..  HHoowweevveerr,,  wwhhoo  
wwiillll  gguuaarraannttyy  tthhiiss  ppeeaaccee  bbeeiinngg  eevveerrllaassttiinngg??  WWiillll  nnootthhiinngg  iinn  tthhee  ffuuttuurree  ooff  mmaannkkiinndd  ppllaagguuee  
gglloobbaall  ppeeaaccee??  WWiillll  tthhee  ssuuppeerrppoowweerr  gguuaarrdd  eevveerryyoonnee’’ss  rriigghhttss  eeqquuaallllyy??  WWiillll  tthheerree  bbee  aa  uunniivveerrssaall  
jjuussttiiccee  wwiitthh  nnoo  ddiissppaarriittyy  ooff  rraaccee,,  ccoolloorr,,  llaanngguuaaggee  aanndd  rreelliiggiioonn??  CCoonnfflliiccttss  aanndd  ccooeerrcciioonnss  aarree  aann  
iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  hhuummaann  ssppeecciieess,,  ffoorr  tthhee  ggiifftt  ooff  ffrreeee  wwiillll  bbrriinnggss  uuss  tthhee  ddeessiirree  ttoo  
aaccqquuiirree  aann  uunnlliimmiitteedd  ffrreeeeddoomm..  OOff  ccoouurrssee,,  ssuucchh  aa  ffrreeeeddoomm  iiss  hhaarrmmffuull  nnoott  oonnllyy  ttoo  tthhee  
ffeelllloowwmmeenn,,  bbuutt  ttoo  tthhee  vveerryy  bbeeiinngg  ooff  oouurrss..  ““LLiibbeerrttyy  mmuusstt  bbee  lliimmiitteedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  ppoosssseesssseedd””,,  
aass  ssttaatteedd  oonnee  ooff  tthhee  BBrriittiisshh  ssttaatteessmmaann,,  iiss  aa  ggoooodd  eexxaammppllee  ttoo  ddeelliinneeaattee  tthhee  rriigghhttss  aanndd  tthhee  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ffoorr  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  ttrruuee  iinnddeeppeennddeennccee..  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ddeeffiinnee  wwhhaatt  rriigghhttss  
wwee  oowwnn,,  aanndd  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  ooff  dduueess  aanndd  dduuttiieess  iiss  iiddeennttiiccaallllyy  aapppplliiccaabbllee  ttoo  rreeggiioonnaall,,  nnaattiioonnaall,,  
aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveellss..  

LLeett  uuss  sseeee  tthhee  pprroobblleemm  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhiiss  aabboovvee  bbrriieeff  ddiissccuussssiioonn  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  eelleemmeennttss  
hhaavvee  ggiivveenn  rroooott  ttoo  tthhee  pprroobblleemm  ooff  tteerrrroorriissmm  iinn  aann  aaggee  ooff  ddeevveellooppeedd  hhuummaann  rriigghhttss..  AA  llooggiiccaall  
qquueessttiioonn  iiss  wwhheetthheerr  tthhee  wwoorrlldd  ooff  ttooddaayy  iiss  ccoommpplleetteellyy  iinnddeeppeennddeenntt  aanndd  wwee  aarree  lliivviinngg  iinn  aa  nneeww  
eerraa  ooff  hhuummaann  ffrreeeeddoomm..  IIff  nnoo  aabbssoolluuttee  yyeess,,  iiss  tthhiiss  ggrraanntteedd  ffrreeeeddoomm  oonnllyy  aann  iilllluussiioonn  wwiitthh  nnoo  
rreeaall  ffuuttuurree??  WWhhaatt  aarree  tthhee  nnaattiioonnss  oorr  ppeeooppllee  tthhaatt  ddoo  nnoott  bbootthheerr  ttoo  hhoonnoorr  tthhee  lliibbeerrttyy  ooff  ootthheerr,,  
nnaammeellyy  wweeaakkeerr,,  nnaattiioonnss  oorr  ggrroouuppss??  WWhhyy  ssuupppprreessssiioonn  iiss  vviieewweedd  bbyy  tthhee  WWeesstteerrnn  hheemmiisspphheerree  aass  
tthheeiirr  bbiirrtthhrriigghhtt  aanndd  aa  rreeppuullssee  ttoo  tthheeiirr  ssuupppprreessssiioonn  aann  aacctt  ooff  ‘‘aaccccuurrsstt’’  tteerrrroorriissmm??  IIss  tthhiiss  
ccoonncceeppttiioonn  ooff  ‘‘ttrruuee  iinnddeeppeennddeennccee’’  mmeerreellyy  bbooookkiisshh??  IIss  tthhee  WWeesstt  ssttiillll  nnoott  ffeeeeddiinngg  uuppoonn  tthhee  
cciirrccuullaarr  tthhiinnkkiinngg  ooff  ““WWhhiitteemmaann’’ss  BBuurrddeenn””??  OObbsseerrvvaabbllyy,,  iitt  iiss  nnoott  oonnllyy  aa  llaaww  ooff  nnaattuurree,,  bbuutt  aa  
ssoocciiaall  llaaww  aass  wweellll,,  tthhaatt  aallll  ddiissoorrddeerrss  bbeeaarr  cceerrttaaiinn  ffaallllaacciioouuss  oorriiggiinnss  wwhheerreeffrroomm  tthhee  pprroobblleemmss  
ccoommee  ffoorrtthh..  AA  ddiissoorrddeerr  ccaannnnoott  ggeett  bbiirrtthh  oonn  iittss  oowwnn,,  aanndd  aa  hhuummaann  ffaallllaaccyy  oorr  ffrraauudd  nneecceessssaarriillyy  
lliieess  aatt  tthhee  ccoorree  ooff  tthhee  pprroobblleemm..  TThhee  ccaassee  ooff  tteerrrroorriissmm  iiss  nnoo  eexxcceeppttiioonn  eeiitthheerr..  IItt  iiss  aann  oouuttccoommee  
ooff  ssoommee  hhuummaann  ffaallllaaccyy  oorr  ffrraauudd  tthhaatt,,  mmiissttaakkeennllyy  oorr  ddeelliibbeerraatteellyy,,  ttooookk  ppllaaccee  ssoommeettiimmeess  aaggoo  iinn  
tthhee  rreeccoorrddeedd  hhiissttoorryy..  TThhiiss  iiss  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  oorriiggiinnss  ooff  tteerrrroorriissmm  aarree  nnoott  iinn  tthhee  sskkiieess  bbuutt  oonn  
eeaarrtthh  wwiitthh  pprreeddoommiinnaanntt  ppoossssiibbiilliittiieess  tthhaatt  iittss  eennggiinneeeerrss  aarree  iittss  iimmmmeeddiiaattee  ttaarrggeettss..    

TTooddaayy’’ss  tteerrrroorriissmm,,  iinn  mmyy  ooppiinniioonn,,  iiss  nneeiitthheerr  ffaacctt  nnoorr  ffiiccttiioonn,,  bbuutt  aa  ffiiggmmeenntt..  TThheerree  iiss  nnoo  ssiinnggllee  
tteerrrroorriisstt  oonn  tthhee  ffaaccee  ooff  eeaarrtthh,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  WWeesstteerrnn  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  wwoorrdd  iinn  qquueessttiioonn..  TThhee  
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wwoorrdd  ‘‘tteerrrroorriissmm’’,,  hhaavviinngg  FFrreenncchh  rroooott,,  wwaass  uusseedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  dduurriinngg  FFrreenncchh  RReevvoolluuttiioonn  iinn  
aann  eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt  ccoonntteexxtt..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ootthheerr  rreellaatteedd  tteerrmm,,  ‘‘ffuunnddaammeennttaalliissmm’’,,  wwaass  
iinnttrroodduucceedd  bbyy  aa  CChhrriissttiiaann  ddeennoommiinnaattiioonn  iinn  UUSSAA  ((AAmmeerriiccaann  BBiibbllee  LLeeaagguuee))  iinn  11990022  iinn  iittss  1122  
ttrraaccttss,,  wwhhiicchh  ccllaaiimmeedd  ffuunnddaammeennttaalliissmm  ttoo  bbee  tthhee  bbeeaauuttyy  ooff  CChhrriissttiiaanniittyy..  NNeeiitthheerr  ooff  tthheessee  
‘‘ttaabbooooss’’  hhaavvee  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  MMuusslliimmss  eeiitthheerr  iinn  oorriiggiinn  oorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  TThheenn,,  iiss  iitt  nnoott  
ssuurrpprriissiinngg  ttoo  oobbsseerrvvee  tthhaatt  tthheeyy  bbeeaarr  aann  eexxcclluussiivvee  ““IIssllaammiisstt””  iinnssiiggnniiaa??  II  ppeerrssoonnaallllyy  ddiivviiddee  tthhee  
aalllleeggeedd  tteerrrroorriissmm  ooff  mmooddeerrnn  ddeeffiinniittiioonn  iinn  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess,,  wwhheerreeooff  oonnllyy  oonnee  qquuaalliiffiieess  ttoo  bbee  
rreennddeerreedd  aass  tteerrrroorriissmm  iinn  aa  rreeaall  sseennssee..  TThheessee  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  aarree  ((aa))  ssttaattee--bbaacckkeedd  tteerrrroorriissmm,,  aanndd  
((bb))  iinnddiivviidduuaall  ggrroouuppss  ffiigghhttiinngg  ffoorr  aa  ggiivveenn  ccaauussee..  SSttaattee--bbaacckkeedd  tteerrrroorriissmm,,  ccuullttiivvaattiinngg  tthhee  sseeeeddss  
ooff  ddiissoorrddeerr  iinn  aa  nneeiigghhbboorriinngg  oorr  ddiissttaanntt  ccoouunnttrryy  ffoorr  tthhee  ssaakkee  ooff  aa  ssttaattee’’ss  aabbssoolluuttee  iinntteerreessttss,,  iiss,,  
bbyy  aallll  ddeeffiinniittiioonnss,,  aann  uunnssccrruuppuulloouuss  aacctt  ooff  ‘‘tteerrrroorr’’..  EEtthhiiccaallllyy  aanndd  lleeggaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  nnoo  
iinnddeeppeennddeenntt  ssttaattee,,  bbee  tthhiiss  ssttaattee  tthhee  oonnllyy  ssuuppeerrppoowweerr  ooff  tthhee  wwoorrlldd,,  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddiissttuurrbb  oorr  
ddeesseeccrraattee  aannootthheerr  ssttaattee’’ss  ssoovveerreeiiggnnttyy  aanndd  iinntteeggrriittyy..  TThhee  sseeccoonndd  ffoorrmm  ooff  pprreesseenntt--ddaayy  tteerrrroorriissmm  
iiss  ssiimmppllyy  aann  eeffffeecctt  ooff  aa  ccaauussee,,  aa  rreeaaccttiioonn  ttoo  aann  aaccttiioonn..  AAss  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr,,  wwee  aarree  ssuurree  tthhaatt  iitt  iiss  
eevviiddeenntt  tteerrrroorriissmm,,  wwhhiillee,,  ttoo  ccoommmmeenntt  oonn  tthhee  llaatttteerr,,  wwee  nneeeedd  aa  ssuurrvveeyy  ooff  tthhee  hhiissttoorryy..  SSuucchh  
mmiilliittaanntt  mmoovveemmeennttss  aass  tthhoossee  ffiigghhttiinngg  ffoorr  ffrreeeeddoomm  oorr  aaggaaiinnsstt  iinnfflliicctteedd  aaggggrreessssiioonn  wweerree  iinn  
eexxiisstteennccee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  cciivviilliizzeedd  mmaannkkiinndd..  TThheessee  mmoovveemmeennttss  bbeeccaammee  vveerryy  
ffoorrcceeffuull  aafftteerr  tthhee  WWeesstteerrnn  ccoolloonniizzaattiioonn  ooff  tthhee  EEaasstt,,  eessppeecciiaallllyy  ooff  MMuusslliimm  tteerrrriittoorriieess..  AA  
rreeppuullssiivvee  rreeaaccttiioonn  wwaass  iinnddeeeedd  iinneevviittaabbllee,,  ffoorr  tthhee  MMuusslliimm  UUmmmmaahh  wwaass  nneevveerr  bbeeffoorree  eennssllaavveedd  
iinn  iittss  hhiissttoorryy  aanndd  iitt  wwaass  lliitteerraallllyy  tthhee  eennssllaavveemmeenntt  ooff  aa  mmaasstteerr..  TThhee  ffaallll  ooff  MMuusslliimm  SSppaaiinn  ccaann  bbee  
ddeeccllaarreedd  tthhee  iinniittiiaall  ppooiinntt  ooff  tthhiiss  eennssllaavveemmeenntt  pprroocceessss..  EEuurrooppee  tthhaatt  hhaadd  rreecceennttllyy  ddrraawwnn  oouutt  ooff  
tthhee  mmiilllleennnniiaall  DDaarrkk  AAggeess  ssnniiffffeedd  tthhee  wweeaalltthh  ooff  EEaasstt  wwiitthh  tthhee  ddiissccoovveerryy  ooff  IInnddiiaa,,  aanndd  tthhuuss  aallll  
WWeesstteerrnn  ppoowweerrss  rruusshheedd  ttoo  ooccccuuppyy  tthhee  rriicchheess  ooff  tthhee  EEaasstt..  WWee  tteerrmm  tthhiiss  lleeaapp  ooff  WWeesstt  aass  
‘‘ccoolloonniiaalliissmm’’  iinn  ppoolliittiiccaall  hhiissttoorryy..  IInn  tthhee  ppoosstt--WWoorrlldd  WWaarr  IIII  eerraa,,  tthhee  ccoolloonniizzaattiioonn  ooff  1188tthh  aanndd  
1199tthh  cceennttuurriieess  bbrreeaatthheedd  iittss  llaasstt  qquuiicckkllyy  aanndd  aa  nneeww,,  eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt  wwoorrlldd  ccaammee  iinnttoo  bbeeiinngg..  
TThhiiss  wwaass  tthhee  wwoorrlldd  ooff  CCoolldd  WWaarr,,  aa  wwoorrlldd  ooff  ttwwoo  ppoolliittiiccaall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  mmiilliittaarryy  bbllooccss  
nnaammeellyy,,  tthhee  UUSS  aanndd  tthhee  UUSSSSRR,,  tthhee  CCaappiittaalliisstt  aanndd  tthhee  CCoommmmuunniisstt..  SSoooonn  tthheerree  wweerree  oovveerr  ffiiffttyy  
MMuusslliimm  ssttaatteess,,  bbuutt  ttoo  ssaayy  wwiitthh  rreeggrreett  tthhaatt  tthheeyy  ccoouulldd  nnoott  ccaasshh  tthheeiirr  nnuummeerriiccaall  ssttrreennggtthh  aatt  aannyy  
ppllaattffoorrmm..  SSiinnccee  vviiccttoorryy  jjuussttiiffiieess  tthhee  ccllaaiimmss  aanndd  tthhee  eennddss,,  tthhee  ccaappiittaalliisstt  UUnniitteedd  SSttaatteess  lleedd  bblloocc  
kknnoocckkeedd  oouutt  tthhee  ggiiaanntt  ooff  SSoovviieett  ccoommmmuunniissmm  iinn  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  rreennddeerreedd  tthhee  wwoorrlldd  aass  
‘‘uunniippoollaarr’’  ffoorr  tthhee  aaggeess  ttoo  ccoommee..  MMaannyy  tteerrmmeedd  iitt  tthhee  ‘‘eenndd  ooff  hhiissttoorryy’’..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  wwaass  nnoott  
tthhee  eenndd  ooff  hhiissttoorryy,,  ffoorr  tthhee  hhiissttoorryy  wwaass  ssoooonn  ttoo  ttaakkee  aannootthheerr  ttwwiisstt..  AA  ppoowweerr--eemmbbrraacciinngg  IIssllaammiisstt  
mmoovveemmeenntt  ggrreeww  ffrroomm  tthhee  rreemmaaiinnss  ooff  SSoovviieett--AAffgghhaann  WWaarr  tthhaatt  hhaadd  lleefftt  aa  cchhaaoottiicc  AAffgghhaanniissttaann..  
TThhee  ccaappiittaalliissttss’’  ccoonncceerrnnss  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffiinniisshheedd  uupp  wwiitthh  tthhee  ccoollllaappssee  ooff  ccoommmmuunniissmm;;  hheennccee,,  
UUSS  ddiidd  nnoo  lloonnggeerr  ccaarree  ffoorr  tthhee  iinnffeerrnnoo  ooff  AAffgghhaanniissttaann..  TTaalliibbaann  MMoovveemmeenntt  wwaass  tthhee  eevveennttuuaall  
pprroodduucctt  ooff  tthhiiss  iinnffeerrnnoo  tthhaatt  ccllaaiimmeedd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rruullee  aanndd  sseerrvvee  uunnddeerr  aann  IIssllaammiicc  rreeggiimmee..  AAll--
QQaaeeddaa  hhaass  aa  rraatthheerr  oolldd  hhiissttoorryy,,  bbuutt  tthhee  eesssseennttiiaallss  ooff  tthhiiss  mmoovveemmeenntt,,  ttoooo,,  lliinnkk  tthhee  UUSS--UUSSSSRR  
bbaattttlleeffiieelldd,,  AAffgghhaanniissttaann..  TThhuuss,,  iitt  ccaann  bbee  ssuuggggeesstteedd  wwiitthh  cceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  tthhee  eeddiiffiiccee  ooff  mmooddeerrnn,,  
ppoosstt  99//1111  hhiissttoorryy  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  bbuuiilltt  oonn  tthhee  ddeebbrriiss  ooff  SSoovviieett--AAffgghhaann  WWaarr..  TThhee  ffiirrsstt  GGuullff  WWaarr  
aaddddeedd  ffuueell  ttoo  tthhiiss  hhaazzaarrddoouuss  ffiirree  ooff  hhaattrreedd  aanndd  tthhee  AArraabb  wwoorrlldd,,  wwhhiicchh  hhiitthheerrttoo  wwaass  aa  
ssppeeccttaattoorr,,  ddiirreeccttllyy  ggoott  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  ggeeooppoolliittiiccaall  ccoommbbaatt..  IItt  wwaass,,  tthhuuss,,  tthhee  wwaatteerriinngg  ooff  tthhee  
ffuuttuurree  eennmmiittyy  bbeettwweeeenn  tthhee  ddeeccaaddeenntt  WWeesstt  aanndd  tthhee  rreessuusscciittaattiinngg  MMuusslliimm  wwoorrlldd..  IInn  mmyy  ooppiinniioonn,,  
tthhiiss  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  hhiissttoorryy  iiss  aa  hhiissttoorryy  ooff  ““IIddeeoollooggiiccaall  CCoonnfflliiccttss””..  ‘‘CCllaasshh  ooff  CCiivviilliizzaattiioonnss’’  iiss  
rraatthheerr  ttoooo  ssoopphhiissttiiccaatteedd  ttoo  bbee  aaddoopptteedd  ffoorr  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  aaggee..  

99//1111  wwaass  aann  iinntteennssiiffiieerr  ooff  tthhiiss  hhiissttoorryy  ooff  iiddeeoollooggiiccaall  ccoonnfflliiccttss..  IItt  wwaass  wwiitthh  lliittttllee  ddoouubbtt  aa  
llooggiiccaall  aafftteerrmmaatthh  ooff  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  ssuupppprreessssiioonn  ooff  CChhrriissttiiaann  WWeesstt  oovveerr  MMuusslliimm  EEaasstt..  
NNooww,,  tthhee  ssttaaggee  wwaass  rreeaaddyy  ffoorr  tthhee  WWeesstt  ttoo  ttaakkee  oonn  MMuusslliimm  EEaasstt  iinn  aa  lliitteerraall  bbaattttlleeffiieelldd..  AAggaaiinn  aa  
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pprroocceessss  ooff  ccoolloonniizzaattiioonn  bbeeggaann  iinn  22000022,,  bbuutt  tthhiiss  ttiimmee  iittss  eenndd  wwaass  mmaanniiffeessttllyy  ttwwooffoolldd..  AAggaaiinn  
oonnee  ffaacceett  ooff  WWeesstt’’ss  22nndd  ccoolloonniiaall  ccaammppaaiiggnn  wwaass  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ggeeooggrraapphhiiccaall  aaddvvaannttaaggeess  aanndd  
ooccccuuppaattiioonn  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  wwhhiillee  tthhee  ootthheerr  gglliimmppsseedd  tthhee  WWeesstteerrnn  ffeeaarr  ooff  IIssllaamm;;  hheennccee  
ssuubbdduuiinngg  tthhee  MMuusslliimm  wwoorrlldd..  TToo  tthheessee  eennddss,,  ttwwoo  mmaassss  bbaattttlleess  wweerree  eennggiinneeeerreedd  iinn  tthhee  hheeaarrtt  ooff  
tthhee  wwoorrlldd  nnaammeellyy,,  tthhee  llaannddss  tthhaatt  wweerree  tthhee  kkeeyy  rroouutteess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  sseeaa  aanndd  llaanndd  ttrraaddee..  TThhee  
nneegglleecctteedd  AAffgghhaanniissttaann  oonnccee  aaggaaiinn  ppuulllleedd  UUSS  aatttteennttiioonn  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  iittss  rreeggiioonnaall  
iimmppoorrttaannccee  lliinnkkiinngg  CCeennttrraall  AAssiiaa,,  tthhee  ffuuttuurree  pprroossppeecctt  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  IIrraaqq  wwaass  oobbvviioouussllyy  aann  ooiill--
hhuunntt,,  ffoorr  hheerr  ooiill  rreesseerrvveess  aarree  sseeccoonndd  llaarrggeesstt  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  IInn  pprreecciissiioonn,,  tthhiiss  wwaass  tthhee  wwhhoollee  
ggaammee  ppllaann  aanndd  ooff  ccoouurrssee  iitt  wwaass  ssuucccceessssffuullllyy  mmeetteedd  oouutt  iinn  iittss  ffiirrsstt  pphhaassee..    

TThhee  sseeccoonndd  pphhaassee  ooff  tthhee  ggaammee  ppllaann,,  uunnaannttiicciippaatteedd  bbyy  tthhee  WWeesstt  wwhheenn  llaauunncchhiinngg  tthhiiss  
ccaammppaaiiggnn,,  hhaass  ccoommmmeenncceedd  wwiitthh  tthhee  rreettaalliiaattiioonn  ooff  tthhee  ‘‘ssuupppprreesssseedd  wweeaakk’’..  MMuusslliimm  mmaasssseess  aarree  
nnooww  oonn  ffiirree,,  aalltthhoouugghh  tthhee  rruulleerrss  ooff  tthhee  MMuusslliimm  ssttaatteess  hhaavvee  lliinneedd  uupp  iinn  WWeesstt’’ss  ffaavvoorr..  
IInndduubbiittaabbllyy,,  ssoo  ffaarr  aass  tthhee  iiddeeoollooggyy  ggooeess,,  MMuusslliimmss  ddeevvoouuttllyy  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  aabbssoolluuttee  eexxiisstteennccee  
ooff  ppeeaaccee,,  wwhhiillee  tthheeiirr  rreelliiggiioonn  iittsseellff  mmeeaannss  ‘‘ppeeaaccee’’..  TTeerrrroorriissmm  hhaass  bbeeeenn  ssttrroonnggllyy  ccoonnddeemmnneedd  iinn  
IIssllaamm,,  aass  QQuurraann  eemmpphhaattiiccaallllyy  aasssseerrttss,,  ““TTeerrrroorriissmm  iiss  wwoorrssee  tthhaann  mmuurrddeerr  ((QQuurraann  22::119911))..””  
NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  hhiissttoorryy  iiss  iinn  iittss  22nndd  pphhaassee  aanndd  iitt  iiss  tthhee  jjuunnccttuurree  ooff  aa  ddeecciissiivvee  
ccoommbbaatt  bbeettwweeeenn  ttwwoo  ddiiaammeettrriiccaallllyy  ooppppoosseedd  iiddeeoollooggiieess,,  bbeettwweeeenn  MMuusslliimm  EEaasstt  aanndd  JJuuddoo--
CChhrriissttiiaann  WWeesstt..  MMuusslliimmss  aarree  bboouunndd  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  ttiimmee..  WWhhaatt  iiss  bbeelliieevveedd  bbyy  tthhee  
9900%%  wwoorrlldd  ppooppuullaattiioonn  aass  tteerrrroorriissmm  iiss  oonnllyy  aa  ffiiggmmeenntt  ooff  tthheeiirr  mmiinnddss  tthhaatt  hhaass  ccaasstt  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  
ooff  ‘‘uunnrreeaall’’  ffeeaarr  oonn  tthheemm..  IItt  iiss  mmeerreellyy  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aann  aallll--ppoowweerrffuull  mmeeddiiaa  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  WWeesstt  
tthhaatt  hhaass  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  sspprreeaadd  lliieess  ssoo  eeffffeeccttiivveellyy  aass  ttoo  mmaakkee  ppeeooppllee  bbeelliieevvee  iinn  tthheemm  aass  ttrruutthh..  
WWoorrlldd  ooff  ttooddaayy  wwiittnneesssseess  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  ccoouunnttlleessss  ffrreeeeddoomm//sseeppaarraattiisstt  mmoovveemmeennttss,,  aanndd  iitt  iiss  
iinnjjuussttiiccee  tthhaatt  oonnllyy  MMuusslliimm  mmoovveemmeennttss  oorr  iinnddiivviidduuaallss  aarree  hheelldd  aass  tteerrrroorriissttss..  WWhheenn  tthhee  
ssuurrvviivvoorrss  ooff  ccaarrppeetteedd  bboommbbaarrddmmeenntt  ccaarrrryy  gguunnss  aanndd  ssaaccrriiffiiccee  tthheeiirr  lliivveess  ttoo  sshhaakkee  aanndd  aawwaakkee  
WWeesstteerrnn  ccoonnsscciieennccee,,  tthheeyy  aarree  dduummppeedd..  UUSS  iinnvvaassiioonn  oonn  IIrraaqq  wwiillll  nnaattuurraallllyy  bbrriinngg  UUSS  ppuubblliicc  tthhee  
ggiifftt  ooff  tthheeiirr  ssoonnss’’  ccooffffiinnss..  IIssrraaeell’’ss  aaggggrreessssiioonn  iinn  GGaazzaa  aanndd  rroocckkeett--rraaiinn  oonn  cciivviilliiaann  ppooppuullaattiioonn  
wwiillll  ppuutt  HHaammaass  uunnddeerr  tthhee  oobblliiggaattoorryy  sseennssee  ooff  bbuummppiinngg  ooffff  IIssrraaeellii  ssoollddiieerrss  aanndd  cciivviilliiaannss  wwiitthh  
nnoo  ddiissttiinnccttiioonn..    

II  aamm  aaffrraaiidd  tthhaatt  aa  gglloobbaall  ccoommbbaatt  ooff  tthheessee  ttwwoo  hhoossttiillee  iiddeeoollooggiiccaall  ffoorrcceess  iiss  aatt  hhaanndd..  OOnnllyy  WWeesstt  
hhoollddss  tthhee  kkeeyy  ttoo  tthhiiss  ddeeaaddlloocckk,,  bbuutt  tthhiiss  kkeeyy  wwiillll  bbee  uusseeffuull  oonnllyy  aanndd  oonnllyy  iiff  tthhee  JJuuddoo--CChhrriissttiiaann  
EEuurrooppee  aanndd  UUSS  ggiivvee  uupp  tthheeiirr  aaddhheessiioonn  ttoo  ssoo--ccaalllleedd  ‘‘WWaarr  oonn  TTeerrrroorr’’  aanndd  rreeccoonnssiiddeerr  tthhee  wwhhoollee  
ssiittuuaattiioonn  wwiitthh  aa  pprroommiissee  ttoo  bbrriinngg  jjuussttiiccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  
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EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  RREEFFOORRMMSS  
IINN  

PPAAKKIISSTTAANN  

SSoommee  AAssppeeccttss  &&  PPrroossppeeccttss  

  

AANN  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  TTOO  TTHHEE  EEXXIISSTTIINNGG  EEDDUUCCAATTIIOONN  SSYYSSTTEEMM  IINN  PPAAKKIISSTTAANN  

EEdduuccaattiioonn  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  tthhee  kkeeyy  pphheennoommeennoonn  ooff  aa  hhuummaann  ssoocciieettyy..  MMaann  aallwwaayyss  yyeeaarrnnss  
ffoorr  kknnoowwlleeddggee..  AAnndd  wwee  tthhuuss  uussee  ddiiffffeerreenntt  tteecchhnniiqquueess  ffoorr  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  kknnoowwlleeddggee  
aanndd  wwiissddoomm..  EEdduuccaattiioonn  iiss  tthhee  mmoosstt  eeffffiiccaacciioouuss  ttooooll  oorr  tteecchhnniiqquuee  ttoowwaarrddss  tthhee  aaccqquuiirriinngg  ooff  
kknnoowwlleeddggee..  MMaann  iiss  iinnhheerreennttllyy  iiggnnoorraanntt,,  ffoorr  hhiiss  iinnnnaattee  iiss  eemmppttyy  ooff  aannyy  pprreeeexxiissttiinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn..  HHiiss  ssttaattee  iiss  ooff  nnoo  wwoorrtthh  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ggiifftteedd  rraattiioonnaalliittyy  aanndd  kknnoowwlleeddggee..  
AAllllaahh  mmaaddee  AAddaamm  aanndd  ggaavvee  hhiimm  ffrroomm  HHiiss  oowwnn  kknnoowwlleeddggee,,  tthhuuss  AAddaamm  bbeeccaammee  tthhee  ffaatthheerr  
ooff  aa  wwiissee  ccrreeaattuurree  nnaammeellyy  ““mmaannkkiinndd””..  IItt  iiss  bbuutt  aa  ffaacctt  tthhaatt  mmaann  iiss  nnoo  bbeetttteerr  tthhaann  aanniimmaallss  iinn  
ccaassee  hhee  llaacckkss  tthhee  ffaaccuullttyy  ooff  kknnoowwlleeddggee..    

WWee  nnoorrmmaallllyy  hhaavvee  ttwwoo  wwaayyss  ooff  ggeettttiinngg  kknnoowwlleeddggee  ii..ee..  ii..  ffoorrmmaall  eedduuccaattiioonn  aanndd  iiii..  
iinnffoorrmmaall  oorr  ddaaiillyy  eexxppeerriieennccee--bbaasseedd  eedduuccaattiioonn..  WWhhaatt  wwee  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  ddiissccuussss  iinn  tthhee  
ccuurrrreenntt  ddiissccuussssiioonn  iiss  tthhee  ““ffoorrmmaall  eedduuccaattiioonn””..  WWee  ffuurrtthheerr  ppaarrttiiccuullaarriizzee  tthhee  ssuubbjjeecctt  aanndd  sseett  
iitt  uunnddeerr  tthhee  hheeaaddiinngg  ooff  ““RReeffoorrmm  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  SSyysstteemm  iinn  PPaakkiissttaann..””  TThhee  ssuubbjjeecctt  iiss  
eexxhhaauussttiivvee  aanndd  aatttteennttiioonn  ddeemmaannddiinngg..  MMaannyy  bbooookkss,,  tthheesseess,,  aanndd  rreesseeaarrcchh  ppaappeerrss  hhaavvee  
aallrreeaaddyy  bbeeeenn  wwrriitttteenn  oonn  tthhiiss  ssuubbjjeecctt,,  aanndd  tthheerreeffoorree,,  mmyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  tthhiiss  
ssmmaallll  ppiieeccee  ooff  wwrriittiinngg  iiss  nnoo  wwoorrtthhiieerr  tthhaann  aann  aaddddiittiioonn  ooff  aannootthheerr  ddrroopp  iinn  tthhee  sseeaa..    

NNuummeerroouuss  ffaaccttoorrss  aarree  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  llooww  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  PPaakkiissttaannii  eedduuccaattiioonnaall  
ssyysstteemm..  II  ddoo  nnoott  wwaanntt  ttoo  bbllaammee  oonnee;;  II  wwoouulldd  rraatthheerr  ppooiinntt  ttoo  llaappsseess  oonn  aallll  mmaajjoorr  ssiiddeess..  

  

SSOOMMEE  SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  OONN  TTHHEE  SSYYSSTTEEMM  
II  aamm  ggooiinngg  ttoo  pprrooppoouunndd  aa  ffeeww  ssuuggggeessttiioonnss  oonn  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  ssyysstteemm,,  wwhhiicchh  

mmaayy,,  ttoo  aa  ffeeww  ppeeooppllee,,  ssoouunndd  hhaarrsshh  oorr  iimmpprraaccttiiccaabbllee..  HHoowweevveerr,,  tthheessee  aarree  mmyy  ssuuggggeessttiioonnss,,  
aafftteerr  aallll,,  aanndd  tthhaatt  iiss  wwhhyy  mmyy  wwoorrddss  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  rreessppeecctt  aass  aann  iinnddiivviidduuaall  ooppiinniioonn  oonn  tthhee  
ssuubbjjeecctt..    

TToo  aacchhiieevvee  aa  rraaddiiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn,,  wwee  nneeeedd  ttoo  nnaattiioonnaalliizzee  tthhee  wwhhoollee  eedduuccaattiioonnaall  
ssttrruuccttuurree  iimmmmeeddiiaatteellyy..  TThhee  ssttaattee  sshhoouulldd  ppuutt  aann  iimmmmeeddiiaattee  bbaann  oonn  tthhee  pprriivvaattee  sscchhooooll  
ssyysstteemmss..  TThhiiss  iiss  ttoo  sseeccuurree  aa  nnaattiioonnaall  uunniittyy..  IInn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  pplleetthhoorraa  ooff  pprriivvaattee  sscchhoooollss  
wwiitthh  nnoo  ssttaaffff  ccooaacchhiinngg  aanndd  llooww  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  aanndd  mmuuttuuaallllyy  eexxcclluussiivvee  ssyyllllaabbii,,  tthhee  ttaalleenntt  ooff  
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nneeww  ggeenneerraattiioonn  iiss  nnoott  oonnllyy  bbeeiinngg  uunnddeerrmmiinneedd,,  bbuutt  aa  ccuullttuurree  ooff  ccllaassss  ddiissttiinnccttiioonn  iiss  bbeeiinngg  
ffeedd  iinn  PPaakkiissttaann..  IInn  ccaassee  iitt  sseeeemmss  iimmppoossssiibbllee,,  tthhee  wwhhoollee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  sshhoouulldd  bbee  rreennddeerreedd  
aass  sseemmii  ggoovveerrnnmmeennttaall  ttoo  eennaacctt  aa  ““nnaattiioonnaall  aaccccrreeddiittaattiioonn  ppoolliiccyy””..  TThhiiss  wwiillll  aallllooww  oonnllyy  
tthhoossee  pprriivvaattee  sscchhoooollss  tthhaatt,,  aatt  ffiirrsstt,,  ccoommee  uupp  ttoo,,  aanndd  sseeccoonnddllyy  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  
ssttaannddaarrdd  ooff  eedduuccaattiioonn  aanndd  ffaacciilliittiieess..  IItt  iiss  iinntteerreessttiinngg  tthhaatt  wwee  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  33  
eedduuccaattiioonnaall  ssttrruuccttuurreess..  FFiirrsstt,,  tthhee  ssyysstteemm  tthhaatt  iiss  ffoorr  tthhee  eelliittee  eexxcclluussiivveellyy,,  aa  ttoottaallllyy  EEnngglliisshh  
mmeeddiiuumm,,  wweesstteerrnniizzeedd  ssyysstteemm  wwiitthh  aa  ssttrriicctt  bbaann  oonn  tthhee  uussee  ooff  UUrrdduu;;  sseeccoonndd,,  tthhee  ssyysstteemm  ooff  
pprriivvaattee  sscchhoooollss  tthhaatt  sseerrvvee  uuppppeerr  mmiiddddllee  ccllaassss;;  llaassttllyy,,  ggoovveerrnnmmeenntt  sscchhoooollss  aanndd  cchhaarriittyy  
iinnssttiittuuttiioonnss  sseerrvviinngg  aallll  aanndd  ssuunnddrryy,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  ppoooorr..  II  ppeerrssoonnaallllyy  aapppprreecciiaattee  tthhee  sstteepp  
ttaakkeenn  bbyy  oouurr  llaattee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ZZuulliiffqqaarr  AAllii  BBuuttttoo  tthhaatt  hhee  nnaattiioonnaalliizzeedd  aallll  eedduuccaattiioonnaall  
iinnssttiittuuttiioonnss..    

TThhee  PPuunnjjaabb  GGoovveerrnnmmeenntt  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  lloonngg--tteerrmm  ppoolliiccyy  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  eedduuccaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  ssuucchh  aa  ppoolliiccyy  sshhoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  rreegguullaatteedd  bbyy  tthhee  jjuuddiicciiaarryy,,  ssoo  
tthhaatt  nnoo  ffoolllloowwiinngg  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaayy  ddiisshhoonnoorr  tthhee  rruulliinngg  ooff  SSuupprreemmee  CCoouurrtt..  AAlllloowwaanncceess,,  
ffaacciilliittiieess,,  aanndd  ssiimmiillaarr  ooffffeerrss  ffoorr  tthhee  tteeaacchheerrss  sshhoouulldd  bbee  rreegguullaatteedd  aanndd  mmaaddee  mmoorree  ffrreeqquueenntt..  
RReeffrreesshhiinngg  ccoouurrsseess  ttoo  mmeeeett  tthhee  llaatteesstt  ddeevveellooppmmeennttss  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  oonnccee  aa  yyeeaarr..  
HHoowweevveerr,,  tthhee  tteeaacchheerrss  mmuusstt  nnoott  bbee  ggiivveenn  ttoooo  mmuucchh  rreellaaxxaattiioonn  aanndd  tthheeiirr  iinndduuccttiioonn  aanndd  
iinnssppeeccttiioonn  sshhoouulldd  bbee  rreessttrruuccttuurreedd  aanndd  rreegguullaatteedd..  WWee  hhaavvee  aa  bbeetttteerr  ssttrruuccttuurree  ooff  tteeaacchheerrss’’  
iinnssppeeccttiioonn  aatt  ddiissttrriicctt  lleevveell  ssiinnccee  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ddeevvoolluuttiioonn  ppllaann  iinn  22000022..  NNooww  mmoosstt  
aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  sscchhoooollss  aarree  ddeeaalltt  bbyy  EExxeeccuuttiivvee  DDiissttrriicctt  OOffffiicceerrss  ((EEdduuccaattiioonn)),,  wwhhoo  aarree  ffuurrtthheerr  
aassssiisstteedd  bbyy  DDiissttrriicctt  EEdduuccaattiioonn  OOffffiicceerrss..  TThhee  vveerryy  ssyysstteemm,,  iiff  eennhhaanncceedd,,  ccaann  pprroodduuccee  hhiigghheerr  
ppeerrffoorrmmaannccee..    

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  aa  mmooddeerrnn  wweellffaarree  ssttaattee,,  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  nnoott  oonnllyy  
bbee  ffrreeee  bbuutt  ccoommppuullssoorryy  ffoorr  aallll..  TThhee  mmiinniimmuumm  lleevveell  ffoorr  ccoommppuullssoorryy  eedduuccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  
hhiigghh  sscchhooooll  eedduuccaattiioonn..  IInnsstteeaadd  ooff  uussiinngg  EEnngglliisshh  aass  mmeeddiiuumm  ooff  eedduuccaattiioonn,,  wwee  mmuusstt  
pprroommoottee  oouurr  nnaattiioonnaall  llaanngguuaaggee  aanndd  tthhee  mmeeddiiuumm  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy  sshhoouulldd  bbee  UUrrdduu..  
EEnngglliisshh,,  aalloonnggssiiddee  aallll  ootthheerr  llaanngguuaaggeess  iinncclluuddiinngg  AArraabbiicc,,  PPeerrssiiaann,,  aanndd  tthhee  rreeggiioonnaall  oonneess  
sshhoouulldd  bbee  ddeeccllaarreedd  oonnllyy  aa  sseeccoonnddaarryy  ssuubbjjeecctt  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm..  IIff  EEnngglliisshh  sseeeemmss  
ttoooo  nneecceessssaarryy,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  aa  vvaalluuee  eeqquuaall  ttoo  UUrrdduu,,  nnoott  mmoorree..    

  

SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  OONN  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  SSYYSSTTEEMM  
FFiirrsstt  ooff  aallll,,  II  hhaavvee  sseerriioouuss  pprroobblleemmss  wwiitthh  tthhee  wwhhoollee  ssttrruuccttuurree  ooff  eexxaammiinnaattiioonn..  IItt  iiss  ffuullll  

ooff  sslliippss..  IInntteerrnnaattiioonnaallllyy,,  tthhee  ssyysstteemm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  ccaalllleedd  ““aasssseessssmmeenntt  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  
ssyysstteemm””..  BBuutt  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  iinn  PPaakkiissttaann  iiss  nneeiitthheerr  aasssseessssmmeenntt  nnoorr  eevvaalluuaattiioonn,,  bbuutt  ssiimmppllyy  aa  
tteesstt  ooff  ssttuuddeennttss’’  aabbiilliittyy  ttoo  mmeemmoorriizzee  tthhiinnggss..  

TThhee  ddeeppllooyymmeenntt  ooff  rreegguullaarr  tteeaacchheerrss  oonn  eexxaammiinnaattiioonn  cceenntteerrss  iinnvvoollvveess  sseevveerraall  pprroobblleemmss..  
IInnsstteeaadd  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss,,  eeaacchh  bbooaarrdd  ooff  sseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn  aanndd  uunniivveerrssiittyy  sshhoouulldd  aappppooiinntt  
rreegguullaarr  iinnvviiggiillaattoorrss  wwiitthh  tthhee  eexxcclluussiivvee  ffuunnccttiioonn  ooff  ccoonndduuccttiinngg  eexxaammiinnaattiioonn..  TThheeyy  sshhoouulldd  
bbee  ccooaacchheedd  ffoorr  tthhiiss  ggiivveenn  eenndd  ooff  tthheeiirr  jjoobbss..  SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  mmoonntthhss  ffrroomm  MMaayy  ttoo  mmiidd--
AAuugguusstt  sshhoouulldd  nneecceessssaarriillyy  bbee  ddeeccllaarreedd  eexxaammiinnaattiioonn  ffrreeee  bbeeccaauussee  tthhee  tteemmppeerraattuurree  ggooeess  ttoo  
eexxttrreemmee  hheeiigghhttss  iinn  tthheessee  mmoonntthhss..  SSiinnccee  PPaakkiissttaann  ddooeess  nnoott  hhaavvee  aa  vveerryy  ggoooodd  aaiirr  
ccoonnddiittiioonniinngg  oorr  ccoooolliinngg  ssyysstteemm  iinn  ssuummmmeerr,,  iitt  iiss  aallwwaayyss  tteerrrriibbllee  ssttaattee  ooff  mmiinndd  ffoorr  tthhee  
ssttuuddeennttss  ttoo  ssiitt  iinn  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  ssccoorrcchhiinngg  hheeaatt..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  ttiimmee  dduurraattiioonn  ffoorr  
hhuunnddrreedd  mmaarrkk  ppaappeerr  sshhoouulldd  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  tthhrreeee  aanndd  hhaallff  hhoouurrss..  SSiinnccee  ssttuuddeenntt  hhaass  ttoo  
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mmaarrkk  hhiiss  aatttteennddaannccee,,  ssiiggnn  ddiiffffeerreenntt  sshheeeettss,,  aanndd  ssoommee  ootthheerr  ssiimmiillaarr  aaccttiivviittiieess  aarree  ppeerrffoorrmmeedd  
iinnssiiddee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  cceenntteerr,,  tthhee  ttiimmee  iiss  ccoonnssuummeedd  wwiitthh  nnoo  pprrooffiitt  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  TThhee  
aaddddeedd  hhaallff  hhoouurr  wwiillll  ggrreeaattllyy  hheellpp  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss..  TThhee  sscchhoooollss  sshhoouulldd  ccoonndduucctt  oonnllyy  oonnee  
mmiidd--tteerrmm  eexxaammiinnaattiioonn  iinnsstteeaadd  ooff  aa  ffiirrsstt  tteerrmm  aanndd  sseeccoonndd  tteerrmm  eexxaammiinnaattiioonnss..  TThhiiss  mmiidd--
tteerrmm  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  44  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  ffiinnaall..    

TThhee  mmoosstt  ppootteennttiiaall  ssuuggggeessttiioonnss  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ssyysstteemm  ggoo  hheerreeiinn..  TThhee  
sseeccoonnddaarryy  sscchhooooll  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoouulldd  nnoott  bbee  bbaasseedd  mmeerreellyy  oonn  tthhee  eexxcclluussiivvee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  
mmaattrriiccuullaattiioonn..  TThhee  wwhhoollee  rreeccoorrdd  ooff  aallll  pprreevviioouuss  rreessuullttss  sshhoouulldd  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  
sscchhooooll..  AAtt  lleeaasstt  4400%%  ooff  tthhee  ttoottaall  mmaarrkkss  ooff  mmaattrriiccuullaattiioonn  eexxaammiinnaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  aawwaarrddeedd  
oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  ssttuuddeenntt’’ss  pprreevviioouuss  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  ccaarreeeerr,,  ccooddee  aanndd  
ccoonndduucctt,,  ddiisscciipplliinnee  aanndd  tthhee  ssiimmiillaarr..11  TThhee  rriigghhtt  ooff  aawwaarrddiinngg  tthheessee  4400%%  mmaarrkkss  sshhoouulldd  bbee  
ggiivveenn  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sscchhooooll  aanndd  aa  jjuurryy  ooff  sseenniioorr  tteeaacchheerrss  sshhoouulldd  ddeecciiddee  ttoo  ggiivvee  mmaarrkkss  ttoo  
aa  ssttuuddeenntt  wwiitthh  ffuullll  iinnddeeppeennddeennccee..  CCoommppuutteerr  llaabbss  sshhoouulldd  pprrooppeerrllyy  wwoorrkk  iinn  sscchhoooollss  aanndd  tthhee  
aannnnuuaall  rreessuulltt  ooff  eevveerryy  ssttuuddeenntt  mmuusstt  bbee  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  6600%%  
rreemmaaiinniinngg  mmaarrkkss  ooff  tthhee  mmaattrriiccuullaattiioonn  eexxaammiinnaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  
ii..ee..  ssuubbjjeeccttiivvee  aanndd  oobbjjeeccttiivvee  ccaatteeggoorriieess..  SSuubbjjeeccttiivvee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  hheellpp  uuss  eevvaalluuaattee  aa  
ssttuuddeennttss  aabbiilliittyy  ttoo  ccrreeaattee  aanndd  wwrriittee,,  wwhheerreeaass  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  mmeetthhoodd  wwiillll  hheellpp  uuss  cchheecckk  tthhee  
aaccccuurraaccyy  ooff  hhiiss  mmeemmoorryy..  OOnnllyy  iinn  tthhiiss  wwaayy,,  wwee  ccaann  ggeett  rriidd  ooff  tthhee  ffaammoouuss  ccrraammmmiinngg  ssyysstteemm  
iinn  PPaakkiissttaann..  

  

IIDDEEAASS  OONN  PPAAPPEERR--SSEETTTTIINNGG  
IInn  ccaassee  ooff  aa  ttoottaallllyy  tthheeoorreettiiccaall,,  ssuubbjjeeccttiivvee  ppaappeerr  sseettttiinngg,,  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  

qquueessttiioonnss  aasskkeedd  ttoo  bbee  aatttteemmpptteedd  mmuusstt  bbee  nnoo  mmoorree  tthhaann  44..  TThhee  cchhooiiccee  lleevveell  sshhoouulldd  ddrroopp  bbyy  
2255%%,,  ccoommiinngg  ddoowwnn  ttoo  oonnllyy  2255%%..  TThhiiss  iiss  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  aatttteemmpptt  
7755%%  ooff  tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerr  iinnsstteeaadd  ooff  oonnllyy  hhaallff  ooff  tthhee  ttoottaall  qquueessttiioonn,,  nnaammeellyy  5500%%..  HHeennccee,,  
tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  qquueessttiioonnss  wwiillll  rreedduuccee  ttoo  ssiixx  aanndd  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ttoo  aatttteemmpptt  
oonnllyy  44..  EEvveerryy  qquueessttiioonn  sshhoouulldd  ccoonnssiisstt  ooff  ttwwoo  ppaarrttss  aanndd  bbootthh  ppaarrttss  sshhoouulldd  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  
ccoonntteexxtt  ooff  wwrriittiinngg,,  aalltthhoouugghh  bbeeaarriinngg  tthhee  ssaammee  tthheemmee..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  wwee  mmuusstt  nnooww  ggeett  rriidd  
ooff  ppuuttttiinngg  ttrraaddiittiioonnaall  ttyyppee  ooff  qquueessttiioonnss  iinn  tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerrss..  OOuurr  qquueessttiioonn  ppaappeerr  sseettttiinngg  
iiss  eexxttrreemmeellyy  mmoonnoottoonnoouuss  wwiitthh  nnootthhiinngg  nneeww  wwhhaattssooeevveerr..  TThhiiss  ssyysstteemm  mmuusstt  bbee  
ssyysstteemmaattiizzeedd  nnooww,,  bbeeccaauussee  iitt  iiss  aa  bbiigg  nneeeedd  ooff  tthhee  hhoouurr..  WWee  aallwwaayyss  ppllaaccee  ssuucchh  qquueessttiioonnss  iinn  
tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerrss  tthhaatt  aarree  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  iinn  gguuiiddee  bbooookkss  aanndd  tteesstt  ppaappeerrss  ffoorr  ssttuuddeennttss’’  
ccrraammmmiinngg  ((RRaattttaaaa))..  DDuuee  ttoo  tthhiiss  eeaassiillyy  aavvaaiillaabbllee  mmaatteerriiaall,,  tthhee  iinnssppiirraattiioonn  ooff  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  
aanndd  wwrriittiinngg  ccrreeaattiivveellyy  hhaavvee  ddiieedd  oouutt..  YYoouu  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  ffiinndd  aa  ssiinnggllee  ssttuuddeenntt  ttooddaayy  
wwhhoo  iiss  ccaappaabbllee  ooff  wwrriittiinngg  ssoommeetthhiinngg  oonn  aannyy  ggiivveenn  ssuubbjjeecctt  ffrroomm  hhiiss  oowwnn..  TThhee  ffaacctt  iiss  tthhaatt  
tthhiiss  iiss  nnoott  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ddeeffiicciieennccyy,,  bbuutt  tthhee  ffaauulltt  ooff  tthhee  ssyysstteemm..    

SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ttyyppee  wwiillll  bbee  tthhee  sseeccoonndd  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn  ssyysstteemm  
bbeeaarriinngg  tthhee  hhaallff  ooff  tthhee  ttoottaall  mmaarrkkss..  AAss  iitt  iiss  aallrreeaaddyy  iinn  vvoogguuee,,  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  nnoo  cchhooiiccee  iinn  
ssuucchh  aa  ttyyppee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn..  BBuutt,,  wwhhaatt  II  pprrooppoossee  iinn  aaddddiittiioonn  iiss  aa  vveerrbbaall  tteesstt  oorr  vviivvaa  vvooccee  ttoo  
bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ttyyppee..  TThhiiss  wwiillll  ggrreeaattllyy  eennhhaannccee  tthhee  ssttaannddaarrdd  ooff  oouurr  oobbjjeeccttiivvee  
ttyyppee  qquueessttiioonnss..    

  

                                                 
1 340 marks out of the total 850 marks should be awarded on these bases. 
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AA  FFEEWW  WWOORRDDSS  OONN  MMAARRKKIINNGG  SSYYSSTTEEMM  
MMaarrkkiinngg  ooff  ppaappeerrss  bbeeaarrss  iiddeennttiiccaall  pprroobblleemmss..  TThheerree  aarree,,  oobbsseerrvvaabbllyy,,  aa  ggooooddllyy  nnuummbbeerr  

ooff  llaappsseess  bbeeggiinnnniinngg  rriigghhtt  wwiitthh  tthhee  ddiissppaattcchh  ooff  aannsswweerr  sshheeeettss  ttoo  tthhee  aawwaarrddiinngg  ooff  ffiinnaall  
mmaarrkkss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  ppeerr  ppaappeerr  aalllloowwaannccee  iiss  ffaarr  bbeellooww  tthhee  ssttaannddaarrddss..  TThhee  aammoouunntt  vvaarryyiinngg  
ffrroomm  22  ttoo  88  rruuppeeeess  iiss  aa  mmoocckkeerryy  ooff  tthhee  sskkiillllss  ooff  aa  pprrooffeessssiioonnaall  tteeaacchheerr..  EEdduuccaattiioonn  
ddeeppaarrttmmeenntt  nneeeeddss  ttoo  eemmppllooyy  eexxppeerrtt  ppaappeerr  cchheecckkeerrss//mmaarrkkeerrss  wwiitthh  tthhee  ssoollee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  
aasssseessssiinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  tthhee  aannsswweerr  sshheeeettss..  RReegguullaarr  ssttiippeennddss  nneeeedd  ttoo  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  tthheessee  
pprrooffeessssiioonnaall  cchheecckkeerrss,,  wwhheerreeaass  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  ssuuffffiicciieenntt  ttiimmee  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  
mmaaddee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  ssppeenndd  eeqquuaall  ttiimmee  oonn  eevveerryy  ppaappeerr..  PPaappeerr  cchheecckkiinngg  sshhoouulldd  ggeett  oonn  iinn  
ffrreesshh,,  eeaarrllyy  hhoouurrss  ooff  tthhee  ddaayy..    

TThhee  ddiissppaattcchh  ooff  tthhee  ppaappeerrss  ttoo  mmaarrkkeerrss’’  hhoommeess  iiss  tthhee  ccoorree  pprroobblleemm  ooff  mmaarrkkiinngg  
ddoowwnnttuurrnn..  AAfftteerr  hhaavviinngg  rreecceeiivveedd  aannsswweerr  sshheeeettss  aatt  hhoommee,,  mmaarrkkeerrss  ddiissttrriibbuuttee  tthheemm  aammoonngg  
tthheeiirr  ffrriieennddss  aanndd  rreellaattiivveess  ttoo  rreedduuccee  tthhee  bbuurrddeenn..  MMoorreeoovveerr,,  ssoommee  ccoorrrruupptt  mmaarrkkeerrss  sseeeekk  aa  
ssoouurrccee  ooff  iinnccoommee  iinn  tthhiiss  pprroocceedduurree..  MMaannyy  aa  ttaalleenntteedd  ssttuuddeennttss  aarree  oouuttccllaasssseedd  bbyy  dduullll  aanndd  
bbaannkkrruupptt  ssttuuddeennttss  tthhrroouugghh  bbrriibbeerryy..  FFuurrtthheerr,,  eexxttrraa  aawwaarrdd  ffoorr  ggoooodd  hhaannddwwrriittiinngg  iiss,,  iinn  mmyy  
ooppiinniioonn,,  ddeessttrruuccttiivvee  ttoo  iinndduussttrriioouuss  ssttuuddeennttss,,  aass  iitt  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  mmeennttaall  
aabbiilliittyy..  TThheerreeffoorree,,  ssuucchh  aa  ccoonncceepptt  mmuusstt  bbee  aabbrrooggaatteedd..    

TThhee  mmaarrkkiinngg  ooff  tthhee  sscciieennttiiffiicc  eexxppeerriimmeennttss——tthhee  ssoo--ccaalllleedd  ““pprraaccttiiccaallss””——ddeemmaannddss  oouurr  
iimmmmeeddiiaattee  aatttteennttiioonn..  TThhee  rraattiioo  ooff  bbaarrggaaiinniinngg  iinn  tthhiiss  ccaatteeggoorryy  iiss  vveerryy  hhiigghh..  NNeeuuttrraallss  aarree  
ssuuppppoosseedd  ttoo  aasssseessss  ssttuuddeennttss’’  aabbiilliittyy,,  bbuutt  wwhhaatt  iiss  ddoonnee  iiss  ddiiaammeettrriiccaallllyy  ooppppoossiittee..  
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PPOOSSTTWWAARR  IIRRAAQQ::  SSTTRRAATTEEGGIICC  CCHHAALLLLEENNGGEESS  

  

AAnn  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhee  PPrroobblleemm  

SSiinnccee  tthhee  ddaayy  ooff  BBaa’’tthhiisstt  rreeggiimmee’’ss  ffaallll  iinn  22000033,,  tthhee  UUSS  lleedd  ggrraanndd  aalllliiaannccee  hhaass  bbeeeenn  
ffiigghhttiinngg  aa  ppootteennttiiaall  kkiinndd  ooff  vviioolleennccee..  TThhiiss  vviioolleennccee  mmaayy  bbee  tteerrmmeedd  aass  aa  rreelliiggiioouuss  wwaarr,,  
hhiiddddeenn  wwaarr,,  cciivviill  wwaarr,,  oorr  aa  pprrooxxyy  wwaarr  aalllleeggeeddllyy  ssuubbssttaannttiiaatteedd  bbyy  TTeehhrraann,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  
iinnssiiddee  IIrraaqq  rreemmaaiinnss  ttoo  bbee  aa  cchhaalllleennggee..  TThhee  aabbssttrruussee  ppoossttwwaarr  IIrraaqq,,  aass  II  ppeerrssoonnaallllyy  lliikkee  ttoo  
ccaallll  iitt,,  iiss  aa  ssttrraatteeggiicc  cchhaalllleennggee  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  wwoorrlldd  ooff  ttooddaayy..  IInn  ffaacctt,,  iitt  iiss  tthhee  uunnssccrruuppuulloouuss  
IIrraaqq  ssuurrggee  tthhaatt  hhaass  ddiissttaanncceedd  MMuusslliimmss  ffrroomm  tthhee  WWeesstt,,  eessppeecciiaallllyy  ffrroomm  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  
AAmmeerriiccaa..  TThhee  ppeeaaccee  aanndd  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aass  aa  gglloobbaall  cciivviilliizzaattiioonn  iiss,,  aalltthhoouugghh  
ppaarrttiiaallllyy,,  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  ssoolliiddaarriittyy,,  iinntteeggrriittyy  aanndd  ppeeaaccee  ooff  IIrraaqq..  TThhiiss  cchhaalllleennggee  iiss  bbyy  nnoo  
mmeeaannss  aa  mmoonnoolliitthhiicc  tthhrreeaatt,,  bbuutt  aa  mmuullttiiffaacceetteedd  pprroobblleemm  hhaavviinngg  ddiiaammeettrriiccaallllyy  ooppppoossiittee  
sspphheerreess  ooff  oorriieennttaattiioonn..  TThheerree  iiss  nnoo  ddoouubbtt,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  cceennttrraalliittyy  ooff  aallll  pprroobblleemmss  
nneecceessssaarriillyy  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  ssaammee  nnaattuurree  ooff  aaffffaaiirrss..  BBeessiiddeess  ppeeaaccee,,  ffiinnaanncciiaall  ssttaabbiilliittyy,,  ffoorr  
iinnssttaannccee,,  iiss  aannootthheerr  hhoott  iissssuuee  rreellaattiinngg  ppoossttwwaarr  IIrraaqq’’ss  ssttaabbiilliizzaattiioonn  aass  aann  iinnddeeppeennddeenntt  
ddeemmooccrraattiicc  ssttaattee..  IIrraaqq  hhaass  bbeeeenn  uunnddeerr  aa  lloonngg  ddiiccttaattoorriiaall  rreeggiimmee,,  tthheerreeffoorree,,  oonnllyy  aa  nnoommiinnaall  
cciivviill  ssoocciieettyy  eexxiissttss  iinn  IIrraaqq  eevveenn  ttooddaayy  wwiitthh  nnoo  cclleeaarr--ccuutt  aaggeenndduumm..  IInnffrraassttrruuccttuurree  iiss,,  ttoooo,,  
llaacckkiinngg  aass  tthhee  wwaarr  hhaass  rruuiinneedd  aallmmoosstt  eevveerryytthhiinngg..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  eemmppoowweerrmmeenntt  ooff  
ddeemmooccrraattiicc  aanndd  cciivviill  iinnssttiittuuttiioonnss  wwoouulldd  bbee  aannootthheerr  ddaauunnttiinngg  ttaasskk..    

IInn  ffaacctt,,  tthhee  aabboovvee  lliisstteedd  pprroobblleemmss  aarree  oonnllyy  aa  ffeeww  mmaajjoorr  ddiimmeennssiioonnss  wwhheerree  wwoorrkk  iiss  
ddeessppeerraatteellyy  nneeeeddeedd..  TThheerree  iiss  aa  pplleetthhoorraa  ooff  mmiinnoorr  pprroobblleemmss  tthhaatt  aauuttoommaattiiccaallllyy  eemmeerrggeedd  aass  
aa  bbyypprroodduucctt  ooff  tthhee  wwaarr..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ggoooodd  nneewwss  aabboouutt  aallll  ssuucchh  pprroobblleemmss  iiss  tthhaatt  wwhheenn  
oonnccee  tthhee  mmaajjoorr  pprroobblleemmss  aarree  ggootttteenn  oovveerr,,  tthhee  mmiinnoorr  oonneess  wwiillll  nnoo  lloonnggeerr  eexxiisstt  oonn  tthheeiirr  
oowwnn..    

WWee  hhaavvee  tthhrreeee  hhoott  iissssuueess  ttoo  ddiissccuussss  iinn  tthhee  pprreesseenntt  iinnssttaannccee..  IInndduubbiittaabbllyy,,  aallll  ooff  tthhee  tthhrreeee  
aarree  iinntteerrttwwiinneedd  ttooppiiccss  aallssoo  hhaavviinngg  iinnddeeppeennddeenntt  eexxiisstteennccee..  LLeett  uuss  hhaavvee  aa  llooookk  aatt  tthheemm  
bbeellooww::  

11..  PPoossttwwaarr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  IIrraaqq  
22..  EEccoonnoommiicc  CCrriissiiss  
33..  UUSS  GGrraanndd  FFoorrcceess  EExxiitt  SSttrraatteeggyy  

TThhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  IIrraaqq  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  nneeeeddss--ccuumm--ddeemmaannddss  ooff  tthhee  IIrraaqqiiss..  AAnndd  
ooff  ccoouurrssee,,  tthhee  ccooaalliittiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  UUSS,,  iiss  uunnddeerr  aa  mmoorraall  oobblliiggaattiioonn  ttoo  uunnddeerrttaakkee  
tthhee  mmeeggaa  pprroojjeecctt  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..  IInntteennssee  UUSS--IIrraaqq  wwaarr  ssuucccceeeeddeedd  bbyy  aa  ddoommeessttiicc  
vviioolleennccee  hhaass  rreennddeerreedd  IIrraaqq  aass  aa  rruuiinnoouuss  ccoouunnttrryy,,  aanndd  iitt  iiss  wwhhyy  tthhee  pprreesseenntt  IIrraaqq  iiss  
ddeeffiicciieenntt  iinn  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ssttaanndd  bbyy  tthhee  wwoorrlldd  ttoo  kkeeeepp  ppaaccee  wwiitthh  ddeevveellooppmmeenntt..  OOff  
ccoouurrssee,,  IIrraaqqiiss’’  iinnaabbiilliittyy  ttoo  hhoolldd  tthheeiirr  oowwnn  hhaass  aa  ddiirreecctt  lliinnkkaaggee  wwiitthh  tthhee  eeccoonnoommiicc  
ccrriissiiss  wwhhiicchh  aaccttuuaallllyy  eemmeerrggeedd  iinn  IIrraaqq  hhaallff  ddeeccaaddee  pprriioorr  ttoo  tthhee  mmoommeenntt  tthhee  wwoorrlldd  
ssuussttaaiinneedd  iittss  iinniittiiaall  eeffffeecctt..  LLaassttllyy,,  tthhee  ssttrraatteeggyy  ooff  ccooaalliittiioonn  ffoorrcceess’’  eexxiitt  ffrroomm  IIrraaqq  
nneeeeddss  aa  ccrriittiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  ttoo  sseeee  iiff  iitt  iiss  ffeeaassiibbllee  aass  ddeessccrriibbeedd..  LLeett  uuss  nnooww  ccoonnssiiddeerr  
tthheessee  iissssuueess  oonnee  bbyy  oonnee..  
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PPoossttwwaarr  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  IIrraaqq    

TThhee  aacctt  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  IIrraaqq  eemmbbaarrkkss  oonn  wwiitthh  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  tthhee  
wwaarr--ttoorrnn  ccoouunnttrryy..  HHiissttoorriiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  oonnccee,,  tthhee  IIrraaqqii  ssoocciieettyy  ccaammee  aallmmoosstt  ttoo  aa  hhaalltt  
dduurriinngg  aanndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  wwaarr  wwiitthh  nnoo  vviissttaass  ooff  hhooppee..  TThheeyy  wweerree,,  iinn  ffaacctt,,  
eennssnnaarreedd  bbeettwweeeenn  hhooppee  aanndd  ffeeaarr  rreeggaarrddiinngg  tthheeiirr  oowwnn  eexxiisstteennccee  oonn  tthhee  vveerryy  llaanndd  ooff  
tthheeiirr  oowwnn..  TThhee  IIrraaqqiiss,,  hhoowweevveerr,,  ccoouurraaggeeoouussllyy  rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhee  ccaallll  ooff  tthhee  hhoouurr  aanndd  
ffoorrggeedd  aa  wwaayy  ttoo  aa  bbrriigghhtt  ffuuttuurree  tthhrroouugghh  tthhee  eexxttaanntt  ccoonnsstteerrnnaattiioonn  aanndd  cchhaaooss..  CCrriittiiccaallllyy,,  
UUSS  oonnllyy  aaddddeedd  ttoo  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  IIrraaqqiiss  iinnsstteeaadd  ooff  ffiixxiinngg  tthheemm..  SSiinnccee  wwee  hhaavvee  ttoo  
ddeeaall  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  tthheessiiss  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt  ddeessttrruuccttiioonn  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  IIrraaqq,,  
wwee  wwiillll  nnoott  ppaayy  aa  vviissiitt  ttoo  tthhee  ppaasstt  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  IIrraaqqiiss  iinnfflliicctteedd  bbyy  tthhee  ssuuppeerrppoowweerr  
iinn  9900ss..    

CCooaalliittiioonn  aaiirr  ffoorrccee  ssttaarrtteedd  aa  mmaassssiivvee  ccaammppaaiiggnn  ooff  bboommbbiinngg  IIrraaqq  oonn  MMaarrcchh  2200,,  22000033..  
AAlltthhoouugghh,,  tthhee  UUSS  aanndd  BBrriittiisshh  aaiirrccrraaffttss  nneevveerr  wwhhoolleehheeaarrtteeddllyy  rreessppeecctteedd  IIrraaqq’’ss  
ssoovveerreeiiggnn  bboorrddeerrss  eevveenn  bbeeffoorree  wwaarr  aanndd  vviioollaatteedd  sseevveerraall  hhuunnddrreedd  ttiimmeess  hheerr  
iinnddeeppeennddeennccee  ccrreeaattiinngg  nnoo--ffllyy--zzoonneess  iinnssiiddee  IIrraaqq,,  tthhee  2200  MMaarrcchh  bboommbbiinngg  hhaadd  aa  
ddiiffffeerreenntt  eeffffeecctt  bbeeiinngg  aann  aafftteerrmmaatthh  ooff  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  ffoorrmmaall  wwaarr..  TThhiiss  ffiirrsstt  
ccaarrppeetteedd  bboommbbaarrddmmeenntt  ccaammee  aabboouutt  aaggaaiinnsstt  tthhee  bbaacckkddrroopp  ooff  tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  aann  
aallll--oouutt  wwaarr  ppaarrttiicciippaatteedd  bbyy  aallll  tthhrreeee  ii..ee..  llaanndd,,  aaeerriiaall  aanndd  nnaavvaall  ffoorrcceess..  DDeessttrruuccttiioonn  
wwaass,,  tthhuuss,,  aannttiicciippaattaabbllee..  HHeennccee,,  iitt  iiss  iinntteerreessttiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  ppllaann  ooff  IIrraaqq’’ss  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  wwaass  ccoonncceeiivveedd  aanndd  ffoorrmmuullaatteedd  ssoommeettiimmeess  bbeeffoorree  tthhee  oouuttbbrreeaakk  ooff  wwaarr  
iinn  IIrraaqq..22  TThhee  aassssiiggnneeee  ooff  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ttaasskk  wwaass  tthhee  UUSS  AAggeennccyy  ffoorr  IInntteerrnnaall  
DDeevveellooppmmeenntt  ((UUSSAAIIDD)),,  wwhheerreeaass  tthhee  pprroojjeecctt  wwaass  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  uunnddeerr  tthhee  
ssuurrvveeiillllaannccee  ooff  DDeeffeennssee  DDeeppaarrttmmeenntt..    

UUSSAAIIDD  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  ffoorr  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  IIrraaqq  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  UUNN,,  
WWoorrlldd  BBaannkk,,  IIMMFF,,  CCooaalliittiioonn  PPaarrttnneerrss,,  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  llooccaall  NNGGOOss..  TThheerree  aarree  
ffoouurr  mmaajjoorr  eennddss  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  tthhee  UUSSAAIIDD  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  wwaarr--
ttoorrnn  IIrraaqq..  

aa..  RReessttoorraattiioonn  ooff  EEsssseennttiiaall  IInnffrraassttrruuccttuurree  
bb..  SSuuppppoorrttiinngg  EEsssseennttiiaall  HHeeaalltthh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  
cc..  EExxppaannddiinngg  EEccoonnoommiicc  OOppppoorrttuunniittyy  
dd..  IImmpprroovviinngg  EEffffiicciieennccyy  aanndd  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt33  

AAlltthhoouugghh  iitt  hhaass  bbeeeenn  ccllaaiimmeedd  bbyy  cceerrttaaiinn  UUSS  rreessoouurrcceess  tthhaatt  tthhee  iinnfflluuxx  ooff  rreeffuuggeeeess  
ssppiilllliinngg  oovveerr  iinnttoo  tthhee  nneeiigghhbboorriinngg  KKuuwwaaiitt,,  JJoorrddaann  aanndd  SSyyrriiaa  ddiidd  nnoott  ttrraannssppiirree,,  ffoorr  nnoo  
‘‘aaccuuttee  hhuummaanniittaarriiaann  ccrriissiiss’’  mmaatteerriiaalliizzeedd  aass  ssppeeccuullaatteedd  bbeeffoorree,,  tthhee  ggrroouunndd  ffaaccttss  
rreemmaaiinneedd  ssoommeewwhhaatt  ddiiffffeerreenntt..  AAlltthhoouugghh  nnoo  ‘‘aaccuuttee  hhuummaanniittaarriiaann  ccrriissiiss’’  rroossee,,  aa  
hhuummaanniittaarriiaann  ccrriissiiss  ooff  ccoonnssiiddeerraabbllee  iinntteennssiittyy  ddiidd  eemmeerrggee  ttoo  iinnvviittee  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoommmmuunniittyy’’ss  aatttteennttiioonn..  IInnddeeeedd  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ddaarrkkeenneedd  dduuee  ttoo  eexxtteennssiivvee  mmiilliittaarryy  
ccaammppaaiiggnn  aanndd  rreessuulltteedd  iinnttoo  hhuummaanniittaarriiaann  ccrriissiiss  dduuee  ttoo  mmaassss  mmoovveemmeenntt  ooff  ppooppuullaattiioonn  
aanndd  rriissiinngg  hhuummaanniittaarriiaann  nneeeeddss..  TThhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  IIrraaqqiiss  dduurriinngg  tthhee  wwaarr  ppeerriioodd  
iinnvvaarriiaabbllyy  rreesseemmbblleedd  JJeewwiisshh  DDiiaassppoorraa,,  tthhoouugghh  IIrraaqqiiss  wweerree  qquuiicckkllyy  aabbllee  ttoo  rreettuurrnn  tthheeiirr  
hhoommeess..    

                                                 
2 http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_recon_intro.htm 
3 http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_recon_intro.htm 
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FFrroomm  MMaayy  22000033  ttoo  JJuunnee  22000044,,  CCooaalliittiioonn  PPrroovviissiioonnaall  AAuutthhoorriittyy  ((CCPPAA))  uunnddeerr  PPaauull  
BBrreemmeerr  wwaass  tthhee  UUNN--rreeccooggnniizzeedd  bbooddyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ggoovveerrnniinngg,,  ddiirreeccttiinngg,,  aanndd  
mmeeddiiaattiinngg  tthhee  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  iinn  IIrraaqq..  TThhee  wwoorrkk  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  tthheerreeffoorree,,  
ccoonnttiinnuueedd  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  CCPPAA  uunnttiill  iitt  ttrraannssffeerrrreedd  tthhee  ppoowweerr  ttoo  aann  iinntteerriimm  
ssoovveerreeiiggnn  IIrraaqqii  ggoovveerrnnmmeenntt  oonn  2288  JJuunnee,,  22000044..  CCPPAA  wwaass  tthheenn  ooffffiicciiaallllyy  ddiissssoollvveedd  
aanndd,,  tthhuuss,,  tthhee  ttrraannssiittiioonnaall  ppeerriioodd  ooff  IIrraaqq  bbeeggaann..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  GGlloobbaall  SSeeccuurriittyy’’ss  
ooffffiicciiaall  wweebbssiittee,,  ““UUnnddeerr  IIrraaqq’’ss  ttrraannssiittiioonnaall  llaaww,,  tthhee  ttrraannssiittiioonnaall  ppeerriioodd  iinncclluuddeedd  tthhee  
ccoommpplleettiioonn  ooff  aa  ddrraafftt  ccoonnssttiittuuttiioonn  iinn  OOccttoobbeerr  22000055  aanndd  ttwwoo  ssuubbsseeqquueenntt  eelleeccttiioonnss——aa  
rreeffeerreenndduumm  oonn  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  aann  eelleeccttiioonn  ffoorr  aa  ppeerrmmaanneenntt  ggoovveerrnnmmeenntt..””44  

AAfftteerr  tthhee  ddiissssoolluuttiioonn  ooff  CCPPAA,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSttaattee  iiss  ddiirreeccttllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  iinn  IIrraaqq..  IIrraaqq  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  MMaannaaggeemmeenntt  OOffffiiccee  
((IIRRMMOO))  rreepprreesseennttss  SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  IIrraaqq..  IIRRMMOO  hhaass  bbeeeenn  aassssiiggnneedd  tthhee  dduuttyy  ttoo  
ppllaann  aanndd  pprriioorriittiizzee  tthhee  llooggiissttiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  
ccoooorrddiinnaattee  wwiitthh  mmiilliittaarryy  aanndd  mmoonniittoorr  ssppeennddiinngg..    TThhiiss  rreepprreesseennttaattiivvee  bbooddyy  iiss  ffuurrtthheerr  
aassssiisstteedd  iinn  iittss  aaccttiivviittiieess  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  bbyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  AArrmmyy  CCoorrppss  ooff  EEnnggiinneeeerrss..    

AA  mmaajjoorr  pphhaassee  iinn  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  IIrraaqq  wwaass  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  aann  1188  mmeemmbbeerr  
CCoonnssttiittuuttiioonnaall  DDrraaffttiinngg  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ffoorrmmuullaattee  aann  iinntteerriimm  ccoonnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  
ccoouunnttrryy..  TThhiiss  ccoonnssttiittuuttiioonn  ccoonnssiissttss  ooff  6644  aarrttiicclleess,,  wwhhiicchh  eennsshhrriinnee  ffrreeeeddoomm  ooff  ssppeeeecchh,,  
eeccoonnoommiicc  aanndd  rreelliiggiioouuss  ffrreeeeddoomm,,  aanndd  aalllloowwss  cciivviilliiaannss  ttoo  ccoonnttrrooll  mmiilliittaarryy..  IItt  wwaass  tthhiiss  
ccoonnssttiittuuttiioonn  tthhaatt  sseerrvveedd  aass  tthhee  bbaasseelliinnee  ffoorr  aa  ffuuttuurree  ccoonnssttiittuuttiioonn  aass  wweellll  aass  aa  ttiimmeelliinnee  
ffoorr  JJaannuuaarryy  22000055  eelleeccttiioonnss..    

AAnn  iinntteerreessttiinngg  sstteepp  iinn  tthhee  aappppeennddaaggee  ooff  IIrraaqq’’ss  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  wwaass  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  
wwoommeenn  iinn  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  mmaacchhiinneerryy——ffrroomm  aa  ttoowwnn  ccoouunncciill  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  
ppaarrlliiaammeenntt..  SShhee  wwaass  ffiirrsstt  ttiimmee  eevveerr  aassssiiggnneedd  tthhee  dduuttyy  ttoo  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  hheerr  ccoouunnttrryy..  AAss  eexxppeecctteedd,,  iitt  wwaass  vviieewweedd  aass  aa  
mmiilleessttoonnee  iinn  IIrraaqq’’ss  hhiissttoorryy..  WWiillssoonn  CCeenntteerr’’ss  CCoonnfflliicctt  PPrreevveennttiioonn  PPrroojjeecctt  aanndd  MMiiddddllee  
EEaasstt  PPrrooggrraamm  hhaavvee  tthhoorroouugghhllyy  ffooccuusseedd  oonn  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  IIrraaqqii  wwoommaann  aanndd  hheerr  
pprrooggrreessssiivvee  rroollee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  IIrraaqq’’ss  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..55  TThhee  wwoorrlldd  wweellccoommeedd  
ssuucchh  rraappiidd  cchhaannggee  iinn  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  IIrraaqqii  wwoommaann’’ss  rroollee  ffrroomm  aa  hhoommeebboouunndd  wwoommaann  
ttoo  aa  ccoommppeettiinngg  ssoocciiaabbllee  llaaddyy..    

EEccoonnoommiicc  CCrriissiiss  aanndd  IIttss  IInnfflluueenncceess  oonn  IIrraaqq  

TThhee  eeccoonnoommyy  ooff  IIrraaqq  hheeaavviillyy  ssuuffffeerreedd  dduuee  ttoo  tthhee  wwaarr  wwaaggeedd  oonn  tthhee  IIrraaqqiiss..  AAss  II  hhaavvee  
aallrreeaaddyy  ssttaatteedd,,  tthhee  eeccoonnoommyy  iinn  IIrraaqq  ssaannkk  iinn  ccrriissiiss  aallmmoosstt  hhaallff  aa  ddeeccaaddee  aahheeaadd  ooff  tthhee  
ttiimmee  wwhheenn  rreesstt  ooff  tthhee  wwoorrlldd  wwiittnneesssseedd  eeccoonnoommiicc  rreecceessssiioonn..  IImmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  
wwaarr,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  tthhee  IIrraaqqii  DDiinnaarr  wwiittnneesssseedd  tthhee  wwoorrsstt  pplluummmmeettiinngg  ooff  iittss  hhiissttoorryy..  TThhee  
eexxcchhaannggee  rraattee  bbeettwweeeenn  aa  UUSS$$  aanndd  IIDD  wwaass  11  ==  11995500;;  tthhuuss,,  ssoo  ggrraavvee  wwaass  tthhee  ccrriissiiss  ooff  
tthhee  eeccoonnoommyy  ooff  aa  ccoouunnttrryy  iinn  tthhee  ppoosssseessssiioonn  ooff  rriicchh  ooiill  rreessoouurrcceess..  TThhee  sseeccoonndd  IIrraaqq  wwaarr  
((ii..ee..  22000033))  ddooeess  nnoott,,  hhoowweevveerr,,  wwhhoollllyy  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  ddeecclliinnee  ooff  IIrraaqqii  eeccoonnoommyy..  TThhee  
UUNN  ssaannccttiioonnss  aafftteerr  GGuullff  WWaarr  aanndd  aallmmoosstt  aa  wwhhoollee  lloosstt  ddeeccaaddee  aarree  ssoommee  ootthheerr  

                                                 
4 http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_recon_intro.htm 
5 http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=news.item&news_id=62480 
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iinnttrriigguuiinngg  ffaaccttoorrss  aatt  wwoorrkk  iinn  tthhee  ssuuffffeerriinngg  ooff  IIrraaqq’’ss  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommyy,,  wwhhiicchh  tthheennccee  
bbooiilleedd  ddoowwnn  ttoo  tthhee  ddoooomm  ooff  ppeerr  ccaappiittaa  eeccoonnoommyy..    

TThhee  wwoorrsstt  ffoorrmm  ooff  IIrraaqqiiss’’  ssuuffffeerriinngg  ssttrruucckk  tthheemm  dduurriinngg  rreecceenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  eeccoonnoommiicc  
ccrriissiiss..  SSiinnccee  UUSS  iiss  aaccttiivveellyy  mmaannaaggiinngg  aanndd  mmoonniittoorriinngg  IIrraaqq’’ss  aaffffaaiirrss,,  aanndd  ssiinnccee  tthhee  
eemmppllooyyeeeess  wweerree  ppaaiidd  iinn  tthhee  UUSS$$,,  tthhee  pplluummmmeettiinngg  ooff  DDoollllaarr  sseerriioouussllyy  ssttrruucckk  tthhee  
IIrraaqqiiss..  IIrraaqq’’ss  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommyy  aalltthhoouugghh  ggaaiinneedd  ssttrreennggtthh  ffrroomm  tthhee  rriissee  iinn  IIDD’’ss  vvaalluuee,,  
ppeerr  ccaappiittaa  eeccoonnoommyy  ggrriieevvoouussllyy  ssuuffffeerreedd..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  tthhoossee  ggeettttiinngg  ppaaiidd  iinn  UUSS$$  
wweerree  iinniittiiaallllyy  aabbllee  ttoo  sseeccuurree  aa  ggoooodd  mmuucchh  ooff  IIrraaqqii  DDiinnaarrss  wwhheenn  ccoonnvveerrttiinngg  tthhee  
ccuurrrreennccyy  aatt  tthhee  rraattee  ooff  11  ==  11995500;;  hhoowweevveerr,,  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss  cchhaannggeedd  aanndd  
tthhee  rraattee  ccaammee  aass  llooww  aass  11  ==  11440000..  TThhiiss  ssiittuuaattiioonn  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  IIrraaqqiiss,,  aalltthhoouugghh  
aappppaarreennttllyy  ggeettttiinngg  tthhee  ssaammee  aammoouunntt  ffrroomm  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt,,  hhaadd  lleesssseerr  aammoouunntt  iinn  tthheeiirr  
oowwnn  ccuurrrreennccyy,,  wwhheerreeaass  dduuee  ttoo  tthhee  gglloobbaall  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss  tthheeyy  hhaadd  ttoo  ppaayy  ttwwiiccee  aass  
mmuucchh  aammoouunntt  ffoorr  tthheeiirr  ddaaiillyy  nneecceessssiittiieess..    

OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iitt  wwaass  oobbsseerrvveedd  bbyy  tthhee  wwoorrlldd  tthhaatt  tthhee  eeccoonnoommiicc  rreecceessssiioonn  bbeeggaann  
iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa..66  IItt  wwaass  iinnddeeeedd  tthhee  wwoorrsstt  rreecceessssiioonn  ooff  llaasstt  hhuunnddrreedd  
yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  ““GGrreeaatt  RReecceessssiioonn””  ooff  11993300ss..  AAlltthhoouugghh  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss  
bbeeggaann  ttoo  ddeevveelloopp  iinn  22000077,,  iitt  aabbrruuppttllyy  ttrraammmmeelleedd  tthhee  wwoorrlldd  iinn  22000088..  TThhee  ccrraasshh  ooff  tthhee  
UUSS  ssttoocckk  mmaarrkkeettss  aanndd  ddeeffaauulltt  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy  rreeppuutteedd  bbaannkkss  sshhrraannkk  tthhee  UUSS  
eeccoonnoommyy  ppllaagguuiinngg  ddiirreeccttllyy  tthhee  eeccoonnoommiieess  lliinnkkeedd  wwiitthh  UUSS$$  iinn  ttrraaddee  aanndd  iinnddiirreeccttllyy  ttoo  
tthhee  nnoonn--UUSS$$--bbaasseedd  eeccoonnoommiieess,,  eessppeecciiaallllyy  tthhoossee  ooff  EEuurrooppee..  CCrriittiiccaallllyy  eevvaalluuaattiinngg,,  tthhee  
ssttoorrmm  ooff  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss  rroossee  ffrroomm  tthhee  hhoouussee  mmoorrttggaaggee  iinn  tthhee  UUSS..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  
hhoouussee  mmoorrttggaaggee,,  aass  aallmmoosstt  eevveerryytthhiinngg  iinn  tthhee  UUSS  iiss  mmoorrttggaaggeedd,,  aauuttoommoobbiilleess  aanndd  ootthheerr  
eexxppeennssiivvee  ffaacciilliittiieess  ooff  lliiffee  ii..ee..  lluuxxuurriieess  aallssoo  ccoonnttrriibbuutteedd  iinn  tthhee  rreecceessssiioonn..  TThhoossee  bbaannkkss  
tthhaatt  wweerree  pprreevviioouussllyy  eeaarrnniinngg  hhuuggee  pprrooffiittss  iinn  mmoorrttggaaggeess  wweerree  rreennddeerreedd  ddeeffaauulltteerrss  
wwhheenn  tthheeyy  wweerree  uunnaabbllee  ttoo  rreeccoovveerr  eevveenn  tthhee  oorriiggiinnaallllyy  iinnvveesstteedd//llooaanneedd  aammoouunntt..  TThhee  
pprrooppeerrttyy  tthhaatt  wwaass  mmoorrttggaaggeedd  lloosstt  iittss  vvaalluuee  ggooiinngg  ddoowwnn  tthhee  rreeaall  pprriiccee  ooff  aann  iitteemm  
mmoorrttggaaggeedd..  TThhuuss,,  tthhee  bbaannkkss  hhaadd  aa  rreeaall  ddiissaaddvvaannttaaggee  iinn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  wwhheenn  tthhee  lleennddeerrss  
lleett  tthhee  mmoorrttggaaggeedd  pprrooppeerrttiieess  ggoo  ttoo  aauuccttiioonnss  iinn  bbaannkkss’’  ccuussttooddyy  aanndd  eennjjooyyeedd  aa  mmoorree  
bbeenneeffiicciiaall  ttrraannssaaccttiioonn..  TThhee  mmaassss  iinnddiiffffeerreennccee  ooff  UUSS  ppuubblliicc  ttoo  ppaayy  tthhee  llooaann  aanndd  nnoo  
ccaarree  ffoorr  tthhee  mmoorrttggaaggee  ddoooommeedd  tthhee  wwoorrlldd  eeccoonnoommyy..  IInndduubbiittaabbllyy,,  IIrraaqq  bbeeiinngg  aa  UUSS  
ccoolloonnyy  ccaammee  uunnddeerr  aa  ddiirreecctt  iinnfflluueennccee  ooff  tthhiiss  lloossss..  TThhuuss,,  IIrraaqq  ssuussttaaiinneedd  tthhee  ddoouubbllee  
lloossss,,  ii..ee..  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  wwaarr  aanndd  aa  ssuubbsseeqquueenntt  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  
eexxppaannsseess  ooff  IIrraaqq  WWaarr  wweerree  mmeett  bbyy  tthhee  UUSS  ggoovveerrnnmmeenntt,,  wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  hhaavvee  iinn  iitt  aa  
ggoooodd  ddeeaall  ooff  tthhiinnggss  ffoorr  tthhee  IIrraaqqii  ppooppuullaattiioonn..  AAlltthhoouugghh  UUSS  wwaass  rreeaaddyy  ttoo  ppaayy  ffoorr  tthhee  
wwaarr,,  tthheerree  wwaass  nnoo  rreeaall  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  tthhee  IIrraaqqiiss  ssuuffffeerreedd..  HHeennccee,,  iitt  wwaass  nneecceessssaarryy  
ffoorr  tthhee  IIrraaqqiiss  ttoo  ffaaccee  tthhee  ssiittuuaattiioonn  ccoouurraaggeeoouussllyy..    

TThhee  eeccoonnoommyy  ooff  IIrraaqq,,  nneevveerrtthheelleessss,,  ssoooonn  aafftteerrwwaarrddss  bbeeggaann  ttoo  ssttaabbiilliizzee  aass  iitt  wwaass  sseeeenn  
iinn  tthhee  iimmmmiinneenntt  ppeerriioodd  tthhaatt  IIrraaqqii  DDiinnaarr  bbeeggaann  ttoo  ggaaiinn  vvaalluuee  aaggaaiinnsstt  UUSS$$..  EEccoonnoommyy  
sseeeemmss  ttoo  ggaaiinn  tthhee  vveerryy  mmoommeennttuumm  iinn  rreecceenntt  ttiimmeess  tthhaatt  iiss  ppeeccuulliiaarr  ttoo  aann  ooiill--rriicchh  
eemmiirraattee’’ss  eeccoonnoommyy..  TThhee  uunneemmppllooyymmeenntt  lleevveell  hhaass  rraaddiiccaallllyy  ggoonnee  ddoowwnn  aanndd  ppeeooppllee  
nnoott  oonnllyy  hhaavvee  bbeetttteerr  jjoobbss  ttooddaayy,,  bbuutt  aa  mmuucchh  iimmpprroovveedd  ppeerr  ccaappiittaa  eeccoonnoommyy..  TTooddaayy’’ss  
IIrraaqqii  ssoocciieettyy  iiss  ooppeenn  ffoorr  ccoommppeettiittiioonn  ttoo  eevveerryyoonnee,,  ffoorr  tthhee  bbaassiiss  ooff  iitt  hhaass  bbeeeenn  

                                                 
6 It must be born in mind that ‘recession’ is a state exactly opposite to ‘inflation’. The modern crisis 
can in no way be termed as ‘economic inflation’, for the money did not unscrupulously abound but 
shrank. 
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rreeddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  UUSS  aass  aa  mmoorree  ‘‘eeqquuiittaabbllee’’  ccaappiittaalliissmm..  OOff  ccoouurrssee,,  ssuucchh  aann  eeccoonnoommiicc  
lliibbeerrttyy  ccoouulldd  nnoott  bbee  wwiittnneesssseedd  iinn  SSaaddddaamm  rreeggiimmee..  HHiiss  wwaass  aann  aauutthhoorriittaarriiaann  rruullee,,  
wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  aanndd  ccoouulldd  nnoott  aassssuurree  aannyy  ffuunnddaammeennttaall  rriigghhttss  ttoo  aannyy  ooff  hhiiss  cciittiizzeennss..  
EEvveenn  tthhee  vveerryy  cciittiizzeennsshhiipp  ooff  aann  IIrraaqqii  wwaass  eexxppoosseedd  ttoo  sseevveerraall  ddaannggeerrss  uunnddeerr  SSaaddddaamm  
HHuusssseeiinn..  EEccoonnoommyy  wwaass  aa  mmiixx  uupp  ooff  ccaappiittaalliissmm  aanndd  ssoocciiaalliissmm..  HHoossttiilliittyy  wwiitthh  
nneeiigghhbboorriinngg  IIssllaammiicc  ccoouunnttrriieess,,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  IIrraann,,  wwaass  aannootthheerr  eemmiinneenntt  ffeeaattuurree  ooff  
IIrraaqq’’ss  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy,,  wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  ppaayy  hhoommaaggee  ttoo  IIrraaqq’’ss  ssaaccrreedd  ppaasstt..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  
vvoollaattiillee  nnaattuurree  ooff  SSaaddddaamm  rreeggiimmee  hhaadd  nnootthhiinngg  rreeaallllyy  ttoo  eennssuurree  eeiitthheerr  ttoo  hhiiss  oowwnn  
mmaasssseess  oorr  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy..  HHoowweevveerr,,  iinn  ssppiittee  ooff  tthhiiss  pplleetthhoorraa  ooff  eevviillss,,  wwee  
ccaannnnoott  lleeggiittiimmiizzee  IIrraaqq  WWaarr  iinn  tthhee  cciivviilliizzeedd  wwoorrlldd  ooff  ttooddaayy..    

IInnssooffaarr  aass  tthhee  eevviiddeennccee  ggooeess,,  tthhee  pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn  iiss  vveerryy  eennccoouurraaggiinngg——eessppeecciiaallllyy  
wwhheenn  tthhee  IIrraaqqii  eeccoonnoommyy  iiss  iinn  qquueessttiioonn..  UUnneemmppllooyymmeenntt  hhaass  rreeaassoonnaabbllyy  bbeeeenn  
oovveerrccoommee;;  iinndduussttrryy  rreessttiittuutteedd;;  ssmmaallll  bbuussiinneesssseess  ggrroowwnn,,  ttoo  nnaammee  aa  ffeeww  ddeevveellooppmmeennttss..  
WWee  ccaann  oonn  ggoooodd  ggrroouunnddss  hhooppee  tthhaatt  IIrraaqq  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  fflloouurriisshh  iinn  tthhee  ccoommiinngg  pphhaassee  
ooff  hheerr  hhiissttoorryy..  

UUSS  GGrraanndd  FFoorrcceess  EExxiitt  SSttrraatteeggyy  

MMuullttii  NNaattiioonnaall  FFoorrccee--IIrraaqq  ((MMNNFF--II))  iiss  tthhee  eeppiitthheett  eemmppllooyyeedd  ffoorr  tthhee  mmuullttiinnaattiioonnaall  
aalllliiaannccee  lleedd  bbyy  tthhee  UUSS  iinn  ffiigghhttiinngg  iinnssuurrrreeccttiioonniissttss  aafftteerr  tthhee  mmaaiinn  IIrraaqq  WWaarr..  TThhee  UUSS  
mmeeddiiaa,,  hhoowweevveerr,,  eemmppllooyyss  aa  ddiiffffeerreenntt  pphhrraassee  nnaammeellyy,,  ‘‘UUSS--lleedd  CCooaalliittiioonn’’,,  ttoo  ddeessccrriibbee  
tthhee  ssaammee  ffoorrccee..  MMNNFF--II  rreeppllaacceedd  tthhee  cceennttrraall  ffiigghhttiinngg  ffoorrccee  CCoommbbiinneedd  JJooiinntt  TTaasskk  
FFoorrccee  77,,  tthhee  vveetteerraannss  ooff  tthhee  wwaarr..77  NNAATTOO  TTrraaiinniinngg  MMiissssiioonn  aanndd  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  
AAssssiissttaannccee  MMiissssiioonn  iinn  IIrraaqq  aarree  ootthheerr  iinnddeeppeennddeenntt  mmiilliittaarryy  eennttiittiieess  tthhaatt  aarree  pprriimmaarriillyy  
ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  mmiilliittaarryy  ttrraaiinniinngg  aanndd  hhuummaanniittaarriiaann  sseerrvviicceess..  TThhee  eemmbbaattttlliinngg  ffoorrcceess  
wweerree  hhuuggeellyy  rreeiinnffoorrcceedd  dduurriinngg  tthhee  22000077  IIrraaqq  WWaarr  TTrroooopp  SSuurrggee..    

TThhee  MMNNFF  oobbjjeeccttiivveess  wweerree  eexxpprreesssseedd  bbyy  tthhee  tthheenn  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  CCoolliinn  PPoowweellll  iinn  
hhiiss  lleetttteerr  ttoo  UUNN  SSeeccuurriittyy  CCoouunncciill..    

““TThhee  MMNNFF  uunnddeerr  uunniiffiieedd  ccoommmmaanndd  iiss  pprreeppaarreedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  
mmaaiinntteennaannccee  ooff  sseeccuurriittyy  iinn  IIrraaqq,,  iinncclluuddiinngg  bbyy  pprreevveennttiinngg  aanndd  ddeetteerrrriinngg  tteerrrroorriissmm  aanndd  
pprrootteeccttiinngg  tthhee  tteerrrriittoorryy  ooff  IIrraaqq..  TThhee  ggooaall  ooff  tthhee  MMNNFF  wwiillll  bbee  ttoo  hheellpp  IIrraaqqii  ppeeooppllee  ttoo  
ccoommpplleettee  tthhee  ppoolliittiiccaall  ttrraannssiittiioonn  aanndd  wwiillll  ppeerrmmiitt  tthhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  aanndd  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  ttoo  wwoorrkk  ttoo  ffaacciilliittaattee  IIrraaqq’’ss  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..””88    

AA  ttoottaall  ooff  4400  nnaattiioonnss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ccoonnttiinneennttss  mmuusstteerreedd  tthheeiirr  ffoorrcceess  uunnddeerr  tthhee  UUSS--
lleedd  ccooaalliittiioonn  ffoorr  IIrraaqq  iinnvvaassiioonn..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ttrrooooppss  mmoouunntteedd  ttoo  229900,,000000  oonn  tthhee  
ooccccaassiioonn  ooff  iinnvvaassiioonn..  HHoowweevveerr,,  3377  nnaattiioonnss  hhaavvee  wwiitthhddrraawwnn  tthheeiirr  ttrrooooppss  dduurriinngg  tthhee  
ffoouurr  yyeeaarr  ssppaann  ffrroomm  22000033  ttoo  22000077,,  wwhhiillee  oonnllyy  tthhrreeee  nnaattiioonnss,,  UUSSAA,,  RRoommaanniiaa  aanndd  
AAuussttrraalliiaa,,  aarree  ccuurrrreennttllyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthheeiirr  pprreesseennccee  iinn  IIrraaqq..  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm  wwaass  tthhee  
llaasstt  ttoo  wwiitthhddrraaww  hheerr  ttrrooooppss  ffrroomm  IIrraaqq..    

AAnn  ooffffiicciiaall  ssttaatteemmeenntt  wwaass  iissssuueedd  bbyy  tthhee  BBrriittiisshh  DDeeffeennssee  MMiinniissttrryy  oonn  tthhee  eevvee  ooff  tthhee  
wwiitthhddrraawwaall  ooff  ttrrooooppss  ffrroomm  IIrraaqq,,  ssaayyiinngg::  ““TThhee  rroollee  ooff  BBrriittiisshh  ggrroouunnddss  ffoorrcceess  iiss  

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_force_in_Iraq 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_force_in_Iraq 
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ffiinniisshheedd..  TTooddaayy’’ss  IIrraaqq  iiss  aa  ssuucccceessss  ssttoorryy..””99  AAlltthhoouugghh  nnoott  ttrruuee  iinn  ttoottoo,,  tthhee  ssttaatteemmeenntt  
ddooeess  ccoonnttaaiinn  ppoossiittiivvee  ssiiggnnss  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  ooff  IIrraaqq  sseettttiinngg  aa  ppaatthh  ffoorr  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ooff  
UUSS  ggrroouunndd  ttrrooooppss..  GGoorrddoonn  BBrroowwnn  aallssoo  aapppprreecciiaatteedd  BBrriittiisshh  ggrroouunndd  ffoorrcceess’’  rroollee  iinn  IIrraaqq  
ddeeccllaarriinngg  iitt  aann  ““uunnffoorrggeettttaabbllee  lleeggaaccyy””..  IInn  aa  lliikkee  ffaasshhiioonn,,  UUSS  PPrreessiiddeenntt  BBaarraacckk  
OObbaammaa’’ss  CCaammpp  VViiccttoorryy  aannnnoouunncceemmeenntt  iinn  BBaagghhddaadd  aallssoo  ggiivveess  aann  iinnssiiddee  vviieeww  ooff  tthhee  
OObbaammaa  AAddmmiinniissttrraattiioonn’’ss  mmiinnddsseett  ccoonncceerrnniinngg  IIrraaqq  iissssuuee..  OObbaammaa’’ss  77  AApprriill  
aannnnoouunncceemmeenntt  iiss  vviieewweedd  bbyy  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  tthhiinnkk  ttaannkk  cciirrcclleess  aass  aa  rrooaaddmmaapp  ttoo  tthhee  
MMiiddddllee  EEaasstt’’ss  ffuuttuurree  aanndd  aa  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  UUSS  ggrroouunndd  ffoorrcceess’’  eexxiitt  ffrroomm  IIrraaqq..  TThhee  
ttiimmeettaabbllee  sshhoowwss  tthhaatt,,  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  UUSS  mmiilliittaarryy  ttrraaiinneerrss,,  tthhee  llaasstt  ggrroouunndd  ffoorrcceess  
ppeerrssoonnnneell  wwiillll  lleeaavvee  IIrraaqqii  ssooiill  bbeeffoorree  11sstt  JJaannuuaarryy,,  22001111..  TThhiiss  wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  lleeaadd  ttoo  aa  
bbrriigghhtteerr  ffuuttuurree  ooff  IIrraaqq..    

TThheerree  iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt,,  uunnlliikkee  ffoorrmmeerr  UUSS  PPrreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  BBuusshh,,  OObbaammaa  hhaass  ttaakkeenn  aa  
vveerryy  cclleeaarr  ssttaannccee..  TThhee  iissssuuee  ooff  IIrraaqq  sseeeemmss  iinn  tthhee  pprreeffeerreennccee  lliisstt  ooff  OObbaammaa  tthhaatt  hhee  
qquuiicckkllyy  wwaannttss  ttoo  ffiinniisshh  uupp..  TThheerree  iiss  nnoo  ddeellaayy  ooff  ggrroouunndd  ffoorrcceess  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  OObbaammaa,,  
nnoorr  ddooeess  hhee  ppllaann  ttoo  ddeeffeerr  hhiiss  aaggeennddaa..  TThhee  vviiccttoorryy  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  aacchhiieevveedd;;  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd;;  ttrraannssiittiioonn  ooff  ppoowweerr  iiss  aallmmoosstt  ddoonnee;;  tthheerreeffoorree,,  nnoo  
mmoorree  eeffffoorrttss  aarree  rreeqquuiirreedd  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  UUSS  ttoo  ffaarrtthheerr  IIrraaqqii  iissssuueess..  OObbaammaa’’ss  
rrooaaddmmaapp  iiss,,  tthhuuss,,  aa  ggoooodd  hhiitt  iinn  aa  ggoooodd  ttiimmee..  SSiinnccee  hhiiss  ccaannddiiddaaccyy  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  
ssaammee  ssllooggaann  hhee  iiss  ttrryyiinngg  ttoo  mmaatteerriiaalliizzee,,  OObbaammaa  wwiillll  bbee  tthhee  hhaappppiieesstt  mmaann  oonn  eeaarrtthh  iiff  
hhee  ssuucccceeeeddss  iinn  hhiiss  ppllaann  ooff  wwiitthhddrraawwiinngg  UUSS  ttrrooooppss  ffrroomm  IIrraaqq..  OObbaammaa  hhaass  rreeiitteerraatteedd  
hhiiss  ssttrraatteeggyy  ffoorr  tthhee  eexxiitt  ooff  ttrrooooppss  ffrroomm  IIrraaqq,,  wwhhiicchh  ddiissppllaayyss  hhiiss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  oonn  tthhee  
iissssuuee  ddeessppiittee  sseevveerree  ooppppoossiittiioonn  aanndd  ccrriittiicciissmm..  TThhiiss  vveerryy  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  wwiillll  mmaakkee  hhiimm  
iinnttoo  aa  hheerroo  ooff  IIrraaqqiiss  aass  wweellll  aass  mmaannyy  AAmmeerriiccaannss..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  UUSS  sshhoouulldd  aallssoo  ttaakkee  
ccaarree  ooff  tthhee  mmaatttteerr  tthhaatt  nnoo  ppeeaaccee  ffoorrcceess  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  UUNNOO  bbee  ddeeppllooyyeedd  iinn  IIrraaqq,,  
ffoorr  tthheerree  wwoouulldd  bbee  nnoo  pprraaccttiiccaall  uussee  ooff  iitt..  IIrraaqqiiss  nneeeedd  tthheeiirr  oowwnn  aarrmmyy  wwiitthh  tthheeiirr  oowwnn  
AArraabbiicc  ssppeeaakkiinngg  ppeerrssoonnnneell..  TThhuuss,,  aa  qquuiicckk  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  sshhoouulldd  bbee  mmeetteedd  oouutt  aanndd  
IIrraaqq’’ss  oowwnn  aarrmmyy  bbee  eessttaabblliisshheedd  oonn  ssttrroonngg  iinnffrraassttrruuccttuurree..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aa  ssttrroonngg  aarrmmyy,,  
aann  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmaanndd  aanndd  ccoonnttrrooll  ssttrruuccttuurree  wwiillll  bbee  tthhee  sseeccoonndd  iinnccuummbbeenntt  
rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  ttoo  aavvooiidd  aannyy  ffuuttuurree  ccoouupp  dd’’ééttaatt..  IIff  aallll  tthheessee  iissssuueess  aarree  
aaddddrreesssseedd,,  tthhiiss  wwiillll  iinnddeeeedd  mmaakkee  tthhee  eexxiitt  ooff  tthhee  UUSS  ffoorrcceess  iinnttoo  aa  ssuucccceessssffuull  
ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  mmiissssiioonn..    

  

  

                                                 
9 http://www.newser.com/tag/25085/1/iraq-exit-strategy.html 
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OOBBAAMMAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  AANNDD  TTHHEE  IIRRAAQQ  PPUUZZZZLLEE  

((AAnn  aarrttiiccllee  wwrriitttteenn  ffoorr  aa  rreesseeaarrcchh  mmaaggaazziinnee  iinn  MMaarrcchh,,  22000099))  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  AANNDD  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  

  IIrraaqq  hhaass  pprroovveedd  aann  iinnffeerrnnoo  ffoorr  tthhee  UUSS--lleedd  ccooaalliittiioonn  dduurriinngg  rreecceenntt  ppaasstt..  IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  
llaanndd  ooff  IIrraaqq  iiss  aa  ssoorrtt  ooff  sswwaammpp  ffoorr  tthhee  ffoorrcceess  ooff  tthhee  WWeesstt,,  wwhheerreeffrroomm,,  ddeessppiittee  tthheeiirr  
ddeessppeerraattee  eeffffoorrttss,,  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  uunnaabbllee  ttoo  ffrreeee  tthheemmsseellvveess..  TThhee  ggrraadduuaall  ttrraannssffeerr  ooff  
ppoowweerr  aanndd  AAmmeerriiccaann  hhaassttee  iinn  sshhoowwiinngg  iinnddiiffffeerreennccee  ttoo  IIrraaqq  iiss  oonnllyy  oonnee  ssiiddee  ooff  tthhee  pprroobblleemm  
aanndd  iitt  ddeeppiiccttss  hhooww  eeaaggeerr  aarree  tthhee  AAmmeerriiccaannss  ffoorr  lleeaavviinngg  ooffff..  IIrraaqq  bbeeccaammee  aa  rraatthheerr  ddiiffffiiccuulltt  
ppllaaccee  tthhaann  iitt  wwaass  eevveerr  tthhoouugghhtt  bbyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  tthhiinnkk--ttaannkkss..  TThhee  pprrooppaaggaannddaa  ooff  SSaaddddaamm’’ss  
ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  nnoottoorriioouuss  ““WWeeaappoonnss  ooff  MMaassss  DDeessttrruuccttiioonn””  aanndd  hhiiss  ‘‘hheeiinnoouuss’’  aacctt  ooff  
pprroovviiddiinngg  ssaaffee  hhaavveennss  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteerrrroorriissttss  iinn  IIrraaqq  sseerrvveedd  aass  tthhee  pprreetteexxtt  ffoorr  tthhee  
AAmmeerriiccaann  iinnvvaassiioonn  ooff  IIrraaqq  iinn  22000033..  AAlltthhoouugghh  nnoo  wweeaappoonnss  wweerree  eevveerr  ffoouunndd——bbeeffoorree  oorr  
aafftteerr  tthhee  ffaallll  ooff  BBaagghhddaadd——ddeessppiittee  tthhee  uuttmmoosstt  eeffffoorrttss  ooff  IIAAEEAA  iinnssppeeccttoorrss  aanndd  tthhee  
AAmmeerriiccaannss  tthheemmsseellvveess,,  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  wwaass  nneevveerr  aappoollooggeettiicc  oonn  tthhee  
uunnssccrruuppuulloouuss  IIrraaqq  WWaarr..  WWhheenn  tthhee  iissssuuee  ooff  WWMMDD  wwaass  ccrriittiicciizzeedd  bbyy  tthhee  AAmmeerriiccaann  ppoolliittiiccaall  
cciirrcclleess,,  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  sshhiifftteedd  tthhee  eemmpphhaassiiss  ffrroomm  WWMMDD  ttoo  tthhee  vveerryy  ppeerrssoonn  ooff  
SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn,,  ssaayyiinngg  tthhaatt  SSaaddddaamm  wwaass  iinn  hhiimmsseellff  aa  ddaannggeerr  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  ttoo  hhiiss  
oowwnn  ppeeooppllee..  TThhuuss,,  SSaaddddaamm  wwaass  ttrriieedd  iinn  ccoouurrtt  aanndd  sseenntteenncceedd  ccaappiittaall  ppuunniisshhmmeenntt..    

TThhee  IIrraaqq  ddeebbaaccllee  hhaass  aa  ttwwoo--ddeeccaaddee  lloonngg  hhiissttoorriiccaall  bbaacckkggrroouunndd..  TThhee  pprroobblleemm  eemmeerrggeedd  iinn  
11999900  wwhheenn  aafftteerr  tthhee  IIrraaqqii  iinnvvaassiioonn  ooff  KKuuwwaaiitt,,  UUSS  iimmmmeeddiiaatteellyy  jjuummppeedd  iinnttoo  tthhee  wwaarr,,  tthhuuss,,  
rreennddeerriinngg  tthhiiss  rreeggiioonnaall  ccoonnfflliicctt  aass  aa  mmuullttiinnaattiioonnaall  ccoonnfflliicctt  nnaammeedd  GGuullff  WWaarr..  IItt  iiss  aa  
hhiissttoorriiccaall  sseeccrreett  tthhaatt  tthhee  aannnneexxaattiioonn  ooff  KKuuwwaaiitt  wwaass,,  iinn  ffaacctt,,  iinnssttiiggaatteedd  bbyy  tthhee  UUSS  hheerrsseellff  
aanndd  tthhee  ggoo--bbeettwweeeenn  UUSS  PPrreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  BBuusshh  SSeenniioorr  aanndd  IIrraaqqii  PPrreessiiddeenntt  SSaaddddaamm  
HHuusssseeiinn  wwaass  tthhee  tthheenn  UUSS  aammbbaassssaaddoorr  ttoo  BBaagghhddaadd,,  AApprriill  GGllaassppiiee..1100  HHeennccee,,  wwhhaatt  
aappppaarreennttllyy  ttuurrnneedd  aass  SSaaddddaamm’’ss  ‘‘sshhaammeeffuull’’  aacctt  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  aann  iinntteerrppllaayy  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  
aaccttoorrss..  SSaaddddaamm  wwaass  oonnllyy  aa  ppuuppppeett  uusseedd  bbyy  ssoommee  uunnkknnoowwnn  mmaasstteerrss  ttoo  ppaavvee  tthhee  wwaayy  ffoorr  
tthhee  ssoollee  ssuuppeerrppoowweerr  ooff  tthhee  ppoosstt--CCoolldd  WWaarr  sscceennaarriioo  ttoo  llaanndd  iinnttoo  tthhee  rreeggiioonn  hheeaavviillyy  bblleesssseedd  
wwiitthh  ooiill  rreesseerrvveess..  TThheerreeaafftteerr,,  wwhheenn  oonnccee  SSaaddddaamm  hhaadd  ggoonnee  oouutt  ooff  hhiiss  iinntteerrnnaattiioonnaall  
bboorrddeerrss,,  iinnsstteeaadd  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  IIrraaqq,,  tthhee  ccaattaallyysstt  ccoonnddeemmnneedd  tthhee  aattttaacckk  aanndd  llaauunncchheedd  aa  
ccoouunntteerraattttaacckk  aatt  tthhee  hheeaadd  ooff  aa  hhuuggee  ccooaalliittiioonn  oonn  JJaannuuaarryy  1166,,  11999911..  TThhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  
ccooaalliittiioonn  bbootthh  hhaadd  aa  lliicceennssee  ooff  lleeggiittiimmaaccyy  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  UUNNOO..  TThhee  GGuullff  WWaarr,,  
nniicckknnaammeedd  OOppeerraattiioonn  DDeesseerrtt  SSttoorrmm,,  tteerrmmiinnaatteedd  oonn  1111  AApprriill,,  11999911,,  oonn  cceeaasseeffiirree  bbeettwweeeenn  
tthhee  ooppppoonneennttss..1111  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn  wwaass  ggrraanntteedd  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  hhiiss  ddiiccttaattoorriiaall  
rreeggiimmee,,  ffoorr  hhee  wwoouulldd  sseerrvvee  tthhee  eenndd  ooff  UUSS  iinntteerreessttss  iinn  aa  cceerrttaaiinn  ffuuttuurree  mmoommeenntt..  TThhee  
mmiisseerraabbllee  ssiittuuaattiioonn  ooff  IIrraaqqii  ppeeooppllee  ddiidd  nnoott  rraaddiiccaallllyy  cchhaannggee  eevveenn  aafftteerr  tthhee  wwaarr,,  aass  IIrraaqq  hhaadd  
ttoo  ffaaccee  UUNN  ssaannccttiioonnss..  TThhee  oonnllyy  ooppttiioonn  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  UUNN  ttoo  tthhee  IIrraaqqii  ppooppuullaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  
ssuurrvviivvaall  wwaass  tthhee  UUNN  pprrooggrraamm  ooff  ““OOiill  ffoorr  FFoooodd””..  TThheerreeffoorree,,  ffoorr  aallmmoosstt  oovveerr  aa  ddeeccaaddee,,  IIrraaqq  
hhaadd  ttoo  ssuussttaaiinn  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  GGuullff  WWaarr..  

                                                 
10 Mingst, Karen, Essentials of International Relations, New York, 2001, p.58 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq 
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TThhee  sseeccoonndd  IIrraaqq  WWaarr  bbeeggaann  oonn  2200  MMaarrcchh  22000033  aanndd  eennddeedd  oonnllyy  aa  mmoonntthh  aanndd  hhaallff  llaatteerr  oonn  
tthhee  11sstt  ooff  MMaayy..1122  HHoowweevveerr,,  tthhee  ssttoorryy  ddiidd  nnoott  eenndd  wwiitthh  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  wwaarr..  AA  sshhaarrpp  
iinnssuurrggeennccyy  aappppeeaarreedd  wwiitthhiinn  aa  ffeeww  ddaayyss  ooff  cchhaaooss  iinn  IIrraaqq..  MMaahhddii  MMiilliittiiaa,,  BBaa’’aatthh  PPaarrttyy  
ffiigghhtteerrss  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  mmiilliittaanntt  ggrroouuppss  vvoowweedd  ttoo  rreevveennggee  oonn  tthhee  AAmmeerriiccaannss..  AAlltthhoouugghh,,  
tthhiiss  iinnssuurrggeennccyy  wwaass  eeffffeeccttiivveellyy  wweeaakkeenneedd  aanndd,,  ttoo  ssoommee  ddeeggrreeee,,  qquuaasshheedd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  
22000088,,  tthhee  AAmmeerriiccaannss  hhaadd  ttoo  ppaayy  aa  hheeaavvyy  pprriiccee  ffoorr  tthhiiss  ssuucccceessss..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ooffffiicciiaall  
ffiigguurreess,,  ssoommee  44550000  ccooaalliittiioonn  ssoollddiieerrss  wweerree  kkiilllleedd  iinn  tthhee  ppoossttwwaarr  vviioolleennccee..    

TThhee  IIrraaqq  WWaarr  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  aa  ccaammppaaiiggnn  ooff  4433rrdd  UUSS  PPrreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  WWaallkkeerr  BBuusshh..  IItt  
wwaass  hhiiss  ddeessiirree  tthhaatt  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  rreeggiioonn  bbee  ffrreeeedd  ffrroomm  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  WWeeaappoonnss  ooff  MMaassss  
DDeessttrruuccttiioonn..  TThheerreeffoorree,,  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ffiinndd  aann  eexxccuussee  aafftteerr  99//1111  aattttaacckkss,,  aa  mmaassssiivvee  mmiilliittaarryy  
ccaammppaaiiggnn  wwaass  llaauunncchheedd  aaggaaiinnsstt  IIrraaqq  oonn  tthhee  vveerryy  ppaatttteerrnn  ooff  AAffgghhaanniissttaann..  GGeeoorrggee  BBuusshh  lleefftt  
OOvvaall  OOffffiiccee  oonn  1199  JJaannuuaarryy,,  22000099,,  aafftteerr  aa  lloonngg  tteennuurree  ooff  eeiigghhtt  yyeeaarrss,,  aanndd  hhiiss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  
aabbddiiccaatteedd  oouuttrriigghhtt..  OOnn  tthhee  2200tthh  ooff  JJaannuuaarryy,,  BBaarraacckk  OObbaammaa  eenntteerreedd  tthhee  ooffffiiccee  aass  4444tthh  
PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa  aanndd  hhiiss  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttooookk  tthhee  cchhaarrggee  ooff  tthhee  
UUSS  ggoovveerrnnmmeenntt  aafftteerr  OObbaammaa’’ss  ooaatthh..  TThhiiss  wwaass  sseeeenn  aass  aa  cchhaannggee  nnoott  oonnllyy  iinn  tthhee  UUSS  bbuutt  
aallssoo  aarroouunndd  tthhee  gglloobbee,,  aass  OObbaammaa  hhiimmsseellff  hhaadd  pprroommiisseedd  ‘‘cchhaannggee’’  dduurriinngg  hhiiss  pprreessiiddeennttiiaall  
ccaammppaaiiggnn..1133  SSiinnccee  wwee  aarree  ccoonncceerrnneedd  iinn  tthhiiss  tthheessiiss  wwiitthh  OObbaammaa’’ss  IIrraaqq  ppoolliiccyy,,  wwee  wwiillll  nnooww  
ffooccuuss  oonnllyy  oonn  tthhee  cchhaannggeedd  UUSS  ssttaannccee  oonn  IIrraaqq..    

IIrraaqq  aanndd  OObbaammaa——BBeeffoorree  aanndd  AAfftteerr  UUSS  EElleeccttiioonnss  

IInn  FFeebbrruuaarryy  22000077,,  BBaarraacckk  OObbaammaa  ddeeccllaarreedd  hhiiss  ccaannddiiddaaccyy  ffoorr  tthhee  pprreessiiddeenntt  aanndd  aannnnoouunncceedd  
tthhaatt  hhiiss  ccaannddiiddaaccyy  wwaass  ppaarrttllyy  bbaasseedd  oonn  hhiiss  pprroommiissee  ooff  ttrrooooppss’’  wwiitthhddrraawwaall  ffrroomm  IIrraaqq..1144  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  aa  ssttaatteessmmaann,,  ““OObbaammaa’’ss  ppoolliittiiccaall  ccaarreeeerr  wwaass  llaauunncchheedd  oouutt  ooff  ooppppoossiittiioonn  ttoo  
PPrreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh’’ss  IIrraaqq  ppoolliiccyy..””1155  IItt  wwaass,,  iinn  ttuurrnn,,  wweellccoommeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
UUSS  ppooppuullaattiioonn,,  wwhhoo,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ppoolliittiiccaall  ppssyycchhoollooggiissttss,,  hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ffeedd  uupp  wwiitthh  
bbiizzaarrrree  IIrraaqq  ffiiaassccoo..  HHeennccee,,  tthhee  UUSS  ppuubblliicc  rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhee  ccaallll  ooff  OObbaammaa  aanndd  vvootteedd  hhiimm  
ffoorr  tthhee  cchhaannggee  hhee  wwaass  ggooiinngg  ttoo  bbrriinngg..    

IItt  iiss  iinnddeeeedd  iinntteerreessttiinngg  tthhaatt  aafftteerr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelleecctteedd,,  OObbaammaa  hhaass  ppuubblliiccllyy  aannnnoouunncceedd  tthhee  
ffuullffiillllmmeenntt  ooff  hhiiss  pprroommiissee,,  ggiivviinngg  aa  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  rreettuurrnn  ooff  UUSS  bbrriiggaaddeess  ffrroomm  IIrraaqq..  
TThhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ccaammee  iinn  FFeebbrruuaarryy  oonnllyy  aafftteerr  aa  ffeeww  ddaayyss  ooff  hhiiss  iinncceeppttiioonn,,  wwhheerreeaass  iitt  
wwaass  rreeeemmpphhaassiizzeedd  iinn  AApprriill..  TThhee  ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  rreettuurrnn  bbeeiinngg  1166  mmoonntthhss,,  aanndd  tthhaatt  oonnllyy  aa  
hhaannddffuull  ooff  AAmmeerriiccaann  ffoorrcceess  wwoouulldd  bbee  ppllaacceedd  iinn  IIrraaqq  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg  ooff  IIrraaqqii  SSeeccuurriittyy  
FFoorrcceess  ((IISSFF))——pprroommiisseedd  PPrreessiiddeenntt  BBaarraacckk  OObbaammaa..1166  TThhiiss  ssttaannccee  ooff  OObbaammaa  oonn  IIrraaqq  hhaass  
bbeeeenn  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiivveerrggeenntt  ooppiinniioonnss  aanndd  lliigghhtt  ppoolliittiiccaall  ccrriittiicciissmm..  OOff  ccoouurrssee,,  tthhee  ppuubblliicc’’ss  
rreessppoonnssee  ttoo  ssuucchh  aann  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  ttrrooooppss’’  wwiitthhddrraawwaall  iiss  mmiixxeedd..  TThhoossee  ffaammiilliieess  tthhaatt  
hhaavvee  ssuuffffeerreedd  wwiitthh  tthhee  lloossss  ooff  tthheeiirr  bbeelloovveedd  oonneess  hhaavvee  wweellccoommeedd  tthhee  ooffffiicciiaall  
aannnnoouunncceemmeenntt  aanndd  tthhoossee  nnoott  uunnddeerr  aa  ddiirreecctt  eeffffeecctt  hhaavvee  ccrriittiicciizzeedd  iitt..  HHoowweevveerr,,  UUSS  
ppoolliittiiccaall  cciirrcclleess  ddiidd  nnoott  wwaarrmmllyy  wweellccoommee  OObbaammaa’’ss  nneeww  ppoolliiccyy  aanndd  ccrriittiicciizzeedd  hhiiss  
iinnddiiffffeerreennccee  ttoo  IIrraaqq..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  IInnssttiittuuttee  ooff  PPeeaaccee,,  ““iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhee  

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama 
14 http://www.newyorker.com/talk/comment/2008/07/07/080707taco_talk_packer 
15http://www.politico.com/blogs/bensmith/0509/Obama_and_Bush_in_Iraq_and_Afghanistan.html 
16 http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/1218_iraq_obama.html 
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PPrreessiiddeenntt  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  lleeaavvee  IIrraaqq’’ss  iinntteerrnnaall  pprroobblleemmss  ttoo  tthhee  IIrraaqqiiss  aanndd  ttrreeaatt  IIrraaqq  aass  ppaarrtt  
ooff  oovveerraallll  rreeggiioonnaall  ccoonncceerrnnss  rraatthheerr  tthhaann  bbeeiinngg  hhiiss  cceennttrraall  ffooccuuss..””1177  TThhee  IInnssttiittuuttee  ooff  PPeeaaccee  
ddeemmaannddss  iimmmmeeddiiaattee  aatttteennttiioonn  ooff  BBaarraacckk  OObbaammaa  ttoowwaarrddss  tthhee  ppooiinnttss  tthhaatt  tthheeyy  eennlliisstt  uunnddeerr  
tthhee  mmoosstt  aatttteennttiioonn  ddeemmaannddiinngg  ccaatteeggoorriieess..  LLeett  uuss  hhaavvee  aa  llooookk  iinnttoo  tthheessee  ppooiinnttss::  

aa..  OObbaammaa  mmuusstt  rreessttoorree  UUSS  ccrreeddiibbiilliittyy,,  pprreessttiiggee  aanndd  ccaappaacciittyy  ttoo  aacctt  wwoorrllddwwiiddee  

bb..  IImmpprroovvee  rreeggiioonnaall  ssttaabbiilliittyy  ooff  IIrraaqq  

cc..  LLiimmiitt  aanndd  rreeddiirreecctt  IIrraanniiaann  iinnfflluueennccee  

dd..  MMaaiinnttaaiinn  aann  iinnddeeppeennddeenntt  IIrraaqq  aass  aa  ssiinnggllee  ssttaattee  

ee..  PPrreevveenntt  IIrraaqq  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  aa  hhaavveenn  oorr  ppllaattffoorrmm  ffoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteerrrroorriissttss1188    

AAccccoorrddiinngg  ttoo  GGeeoorrggee  PPaacckkeerr,,  aa  ccoolluummnniisstt  iinn  aa  NNeeww  YYoorrkk--bbaasseedd  mmaaggaazziinnee  ““TThhee  NNeeww  
YYoorrkkeerr””,,  ““OObbaammaa’’ss  rrhheettoorriicc  oonn  tthhee  ttooppiicc  sseeeemmss  oouuttddaatteedd  aanndd  oouutt  ooff  ttoouucchh..””1199  HHee  ffuurrtthheerr  
tteerrmmss  OObbaammaa  aass  aa  ““ccoolldd--eeyyeedd,,  sshhrreewwdd  ppoolliittiicciiaann””..  TThhiiss  ccrriittiicciissmm  ooff  tthhee  ccoolluummnniisstt  eennttiirreellyy  
ggeettss  rroooottss  ffrroomm  OObbaammaa’’ss  IIrraaqq  ssttaannccee..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  aaddmmiirreerrss  ooff  OObbaammaa  hhaavvee  
ccoorrddiiaallllyy  wweellccoommeedd  OObbaammaa’’ss  ppoolliiccyy  oonn  IIrraaqq..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  mmaannyy,,  tthhee  UUSS  hhaass  bbeeeenn  ttoooo  
ddeeeeppllyy  iimmmmeerrsseedd  iinn  tthhee  IIrraaqq  iissssuuee,,  aanndd  iitt  iiss  dduuee  ttoo  tthhee  IIrraaqq  pprroobblleemm  tthhaatt  aa  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  
iissssuueess  ooff  rreeggiioonnaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  iimmppoorrttaannccee  wweerree  ccoonnssttaannttllyy  bbeeiinngg  iiggnnoorreedd  bbyy  tthhee  
BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  FFuurrtthheerrmmoorree,,  eevveenn  tthhee  UUSS  AArrmmyy  uunnddeerr  GGeenn..  DDaavviidd  PPaattrraaeeuuss  hhaass  
bbeegguunn  ttoo  sshhooww  tthhee  ssyymmppttoommss  ooff  aa  ‘‘ppoossiittiivvee’’  cchhaannggee..  AA  nnuummbbeerr  ooff  ppoolliittiiccaall  aannaallyyssttss  ooff  tthhee  
UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa  bbeelliieevvee  tthhaatt  iitt  wwaass  pprriimmaarriillyy  dduuee  ttoo  tthhee  mmiilliittaarryy  ccaammppaaiiggnnss  
aaggaaiinnsstt  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  IIrraaqq  tthhaatt  tthhee  UUSS  eeccoonnoommyy  hheeaavviillyy  ssuuffffeerreedd..  TThhee  ggoollddeenn  ddaayyss  ooff  
CClliinnttoonn  eerraa  cchhaannggeedd  iinnttoo  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ddiissmmaayy  wwhhiillee  BBuusshh’’ss  pprreesseennccee  iinn  tthhee  OOvvaall  OOffffiiccee..  
AA  hhuuggee  nnuummbbeerr  ooff  AAmmeerriiccaann  cciittiizzeennss  rraann  ooffff  jjoobbss  aanndd  iinndduussttrryy  ssuubbvveerrtteedd..    

AAnnootthheerr  iinntteerreessttiinngg  ttwwiisstt  iinn  tthhee  gglloobbaall  UUSS  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  iiss  tthhee  cchhaannggee  ooff  tthhee  aappppeellllaattiioonn  
ooff  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tteerrrroorriissmm..  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  nnaammeedd  tthheeiirr  ffiigghhtt  aaggaaiinnsstt  tteerrrroorr  aass  ““WWaarr  
oonn  TTeerrrroorr””  oorr  ““GGlloobbaall  WWaarr  oonn  TTeerrrroorr””..  HHoowweevveerr,,  OObbaammaa  AAddmmiinniissttrraattiioonn  hhaass  cchhaannggeedd  tthhiiss  
ccaammppaaiiggnn  iinnttoo  ““OOvveerrsseeaass  CCoonnttiinnggeennccyy  OOppeerraattiioonn””..  MMoorreeoovveerr,,  aann  ooffffiicciiaall  lleetttteerr  wwaass  sseenntt  
bbyy  WWhhiittee  HHoouussee  ttoo  aallll  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  aabbaannddoonn  tthhee  uussee  ooff  tthhee  pphhrraassee  ‘‘WWaarr  oonn  
TTeerrrroorr’’..  AAnnootthheerr  iimmppoorrttaanntt  ddeecciissiioonn  ooff  OObbaammaa  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  tthhee  cclloossiinngg  ooff  
GGuuaannttaannaammoo  BBaayy  DDeetteennttiioonn  CCaammpp  aass  ssoooonn  aass  iitt  aappppeeaarrss  ‘‘pprraaccttiiccaabbllee’’..  GGuuaannttaannaammoo  BBaayy  iiss  
tthhee  vveerryy  nnoottoorriioouuss  ccaammpp  wwhhiicchh  ggoott  ffaammee  ffoorr  bbeeiinngg  aa  ccaammpp  eexxcclluussiivveellyy  uusseedd  ffoorr  tthhee  
ppeerrsseeccuuttiioonn  ooff  tthhee  MMuusslliimmss..  TThhiiss  cclleeaarrllyy  ddeeppiiccttss  tthhee  ddiiffffeerreennccee  ooff  aapppprrooaacchh  ttoo  tthhee  iissssuuee  ooff  
tteerrrroorriissmm  bbyy  OObbaammaa  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  AAlltthhoouugghh,,  tthhee  ppllaann  ooff  ccoommbbaattiinngg  tteerrrroorriissmm  hhaass  nnoott  
rraaddiiccaallllyy  cchhaannggeedd  eevveenn  aafftteerr  OObbaammaa’’ss  iinncceeppttiioonn;;  hhoowweevveerr,,  hhiiss  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  iissssuuee  iiss  
rraatthheerr  cclleeaarreerr  aanndd  ssttrraaiigghhtt——aa  cchhaarraacctteerriissttiicc  tthhaatt  MMrr..  BBuusshh  rreemmaaiinneedd  uunnaabbllee  ttoo  ddiissppllaayy..  
TThhee  hhiissttoorriiccaall  ffaacctt  iiss  tthhaatt  MMrr..  BBuusshh  hhaadd  cclleeaarrllyy  lliinneedd  hhiimmsseellff  uupp  aaggaaiinnsstt  tthhee  MMuusslliimm  bblloocc  
ttoo  uunniittee  WWeesstteerrnn  CChhrriissttiiaannss  aaggaaiinnsstt  tthhee  mmeennaaccee  ooff  IIssllaamm..  HHee  wwaass  pprroobbaabbllyy  iinnfflluueenncceedd  bbyy  
tthhee  ‘‘CCllaasshh  ooff  CCiivviilliizzaattiioonnss’’  tthheessiiss  ooff  SSaammuueell  HHuunnttiinnggttoonn  tthhaatt  pprreeddiiccttss  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  

                                                 
17 http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/1218_iraq_obama.html 
18 http://www.usip.org/pubs/usipeace_briefings/2008/1218_iraq_obama.html 
19 http://www.newyorker.com/talk/comment/2008/07/07/080707taco_talk_packer 
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MMuusslliimm  bblloocc  aass  aa  ppootteennttiiaall  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  mmooddeerrnn  WWeesstt..2200  HHiiss  ssppeeeecchheess  wweerree  ffuullll  ooff  
iinnvvooccaattiioonnss  ttoo  GGoodd  aanndd  rreelliiggiioouuss  iinnttoonnaattiioonnss..  TThhiiss  eexxhhiibbiittss  tthhee  cchhiivvaallrriicc  ssppiirriitt  ooff  MMrr..  
BBuusshh  aanndd  hhiiss  ccrruussaaddiinngg  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  wwhheenn  ggooiinngg  aatt  wwaarr  aaggaaiinnsstt  tthhee  MMuusslliimm  wwoorrlldd..  OOnnccee  
iinn  aann  ooffff  tthhee  rreeccoorrdd  ssttaatteemmeenntt  oonn  1133tthh  ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  22000099,,  MMrr..  BBuusshh  eevveenn  wweenntt  ttoo  tthhee  ffaarr  
ooff  tteerrmmiinngg  tthhee  wwaarr  aaggaaiinnsstt  IIssllaammiicc  tteerrrroorriissmm  aass  aa  ““CCrruussaaddee””..  NNeevveerrtthheelleessss,,  oonn  tthhee  ootthheerr  
hhaanndd,,  OObbaammaa  ddooeess  nnoott  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  ssuuffffeerreedd  wwiitthh  aannyy  kkiinndd  ooff  CChhrriissttiiaann  pprreejjuuddiiccee  aaggaaiinnsstt  
IIssllaamm..  HHee  iiss  pprreecciissee  oonn  tthhee  eerraaddiiccaattiioonn  ooff  AAll--QQaaeeddaa  aanndd  TTaalliibbaann  wwiitthhiinn  tthhee  bboouunnddaarriieess  
wwhheerree  tthhee  UUSS  iiss  aallrreeaaddyy  ffiigghhttiinngg  tteerrrroorr  wwiitthh  nnoo  pprrooppoossaallss  ooff  llaauunncchhiinngg  nneeww  ccaammppaaiiggnnss  
aannyywwhheerree  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  PPaakkiissttaann  aarree  nnooww  tthhee  rreeggiioonnss  ooff  OObbaammaa’’ss  
pprreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  ddeecciissiivvee  bbaattttllee  aaggaaiinnsstt  TTaalliibbaann--aall--QQaaeeddaa  ccooaalliittiioonn..  

NNooww  lleett  uuss  cclloosseellyy  sseeee  hhooww  OObbaammaa  vviieewwss  IIrraaqq  iinn  tthhee  pprreesseenntt  sscceennaarriioo..  IIrraaqq  wwiillll  bbee  
ddiissccuusssseedd  hheerree  aass  aappaarrtt  ffrroomm  tthhee  pprroobblleemm  ooff  AAffgghhaanniissttaann  ddeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  MMrr..  BBuusshh  
hhaadd  eenncchhaaiinneedd  bbootthh  ooff  tthheemm  iinnttoo  tthhee  rroossaarryy  ooff  tthhee  ssaammee  pprroobblleemm..  OOnn  AApprriill  77,,  PPrreessiiddeenntt  
OObbaammaa  ffoorrmmaallllyy  aannnnoouunncceedd  hhiiss  wwiisshh  tthhaatt  tthhee  IIrraaqqiiss  uunnddeerrttooookk  tthheeiirr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  
llooookkiinngg  aafftteerr  tthheeiirr  ccoouunnttrryy..  TThhiiss  wwiisshh  rroolllleedd  uupp  tthhee  ooffffiicciiaall  ssttaannccee  ooff  OObbaammaa  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  oonn  IIrraaqq..  HHee  wwaass  qquuootteedd  bbyy  BBBBCC  oonn  AApprriill  77,,  ssaayyiinngg::  

““IItt  iiss  tthhee  ttiimmee  ffoorr  uuss  ttoo  ttrraannssffeerr  ttoo  tthhee  IIrraaqqiiss..  TThheeyy  nneeeedd  ttoo  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheeiirr  
ccoouunnttrryy..””2211  

OObbaammaa  ppaasssseedd  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt  iinn  BBaagghhddaadd  dduurriinngg  hhiiss  ffiirrsstt  ii..ee..  uunnaannnnoouunncceedd  vviissiitt  ttoo  IIrraaqq..  
HHee  aapppprreecciiaatteedd  UUSS  ttrrooooppss  ffoorr  tthheeiirr  ‘‘eexxttrraaoorrddiinnaarryy  aacchhiieevveemmeennttss’’,,  aalltthhoouugghh  hhee  aaddddeedd  tthhaatt  
tthhee  ccoommiinngg  1166  mmoonntthhss  ccoouulldd  bbee  aa  ‘‘ccrriittiiccaall  ttiimmee’’..  WWhheenn  mmeeeettiinngg  tthhee  ttoopp  IIrraaqqii  ggoovveerrnnmmeenntt  
ooffffiicciiaallss,,  hhee  aallssoo  rreeiitteerraatteedd  hhiiss  ppllaann  ttoo  wwiitthhddrraaww  UUSS  ttrrooooppss  ffrroomm  IIrraaqq  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  22001111..  
HHiiss  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  IIrraaqqii  lleeaaddeerrss  wweerree  sseeeenn  bbyy  mmaannyy  aass  tthhee  ffiinnaall  pphhaassee  ooff  tthhee  ttrraannssiittiioonn  
ooff  ppoowweerr..  TThhee  rreettuurrnn  ooff  tthhee  sseerrvviinngg  114400,,000000  UUSS  ttrrooooppss  iinn  IIrraaqq  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  ttrraannssffeerr  tthhee  
wwhhoollee  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss  iinnttoo  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  IIrraaqqii  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  aarrmmyy..  TThhee  eevveenntt  aass  
wweellll  aass  tthhee  ssttaatteemmeenntt  iinn  qquueessttiioonn  pprreecciisseellyy  ddeeppiiccttss  tthhaatt  tthhee  rrhheettoorriicc  ooff  OObbaammaa  iiss  lleessss  
ccoonnffuusseedd  tthhaann  tthhee  rrhheettoorriicc  ooff  BBuusshh..  MMoorreeoovveerr,,  OObbaammaa  hhaass  aa  vveerryy  pprraaccttiiccaall  aapppprrooaacchh  
ttoowwaarrddss  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  wwiitthh  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoonnssiiddeerriinngg  aallll  ppeeaacceeffuull  ooppttiioonnss  iinncclluuddiinngg  
ddiiaalloogguuee..  WWee  aarree  uunnaabbllee  ttoo  sseeee,,  hhoowweevveerr,,  aa  ssiimmiillaarriittyy  ooff  aapppprrooaacchh  dduurriinngg  tthhee  88  yyeeaarr  rruullee  
ooff  OObbaammaa’’ss  pprreeddeecceessssoorr,,  GGeeoorrggee  BBuusshh,,  wwhhoo  hhaadd  aa  pprreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  ooppttiioonn  bbuutt  ttoo  rreellyy  oonn  
tthhee  uussee  ooff  ppoowweerr  eexxcclluussiivveellyy..  TThheerree  iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  IIrraaqq  hheelldd  tthhee  pprreeffeerreennccee  ooff  MMrr..  BBuusshh..  
AAnndd  tthhiiss  ppoolliittiiccaall  hhyyppootthheessiiss  wwaass  llaatteerr  oonn  lliitteerraallllyy  pprroovveenn  wwhheenn  MMrr..  BBuusshh  rreeffuusseedd  ttoo  sshhiifftt  
mmaarriinneess  ffrroomm  IIrraaqq  ttoo  AAffgghhaanniissttaann  iinn  ssppiittee  ooff  aa  ppootteennttiiaall  rreessuurrggeennccee  ooff  iinnssuurrggeennccyy  iinn  
AAffgghhaanniissttaann..  BBuusshh  ffaammiillyy  wwaass  mmoosstt  pprroobbaabbllyy  cchhiieeffllyy  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  rriicchheess  ooff  ooiill  
rraatthheerr  tthhaann  tthhee  iimmaaggee  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..  

OOnn  tthhee  eevvee  ooff  OObbaammaa’’ss  iinncceeppttiioonn  iinn  tthhee  pprreessiiddeennttiiaall  ooffffiiccee,,  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  wwaass  oonnccee  
aaggaaiinn  aaffllaammee..  IIssrraaeell  wwaass  aatt  wwaarr  aaggaaiinnsstt  HHaammaass  iinn  tthhee  SSttrriipp  ooff  GGaazzaa..  HHiissttoorryy  wwaass  oonnccee  
aaggaaiinn  aatt  tthhee  jjuunnccttuurree  ooff  iinnaauugguurraattiinngg  aa  mmaajjoorr  AArraabb--IIssrraaeell  ccoonnfflliicctt..  IIrraaqq  hhaass  bbeeeenn  aa  ppaarrtt  ooff  
tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  ffoorr  tthhee  UUSS  ssuurrggee  ooff  IIrraaqq  wwaass,,  iinn  oonnee  wwaayy  oorr  aannootthheerr,,  aa  pprreeeemmppttiivvee  ssttrriikkee  ttoo  
ffoorreessttaallll  aannyy  ffuuttuurree  ddaammaaggee  ttoo  IIssrraaeell  bbyy  IIrraaqq..  HHoowweevveerr,,  OObbaammaa’’ss  iinncceeppttiioonn  ccoooolleedd  tthhee  
ssiittuuaattiioonn  ddoowwnn  wwiitthhoouutt  eexxhhaauussttiivvee  ddiipplloommaattiicc  eeffffoorrttss..  TThheerree  iiss  nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  ffoorrmmeerr  

                                                 
20 Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: 
Touchstone, 1997, p.210 
21 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7988065.stm 
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pprreessiiddeenntt  GGeeoorrggee  BBuusshh  wwaass  aann  uunnssccrruuppuulloouuss  ssuuppppoorrtteerr  ooff  IIssrraaeell’’ss  lleeggaall  aass  wweellll  aass  iilllleeggaall  
aaccttiivviittiieess..  BBuutt  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  iinn  OObbaammaa’’ss  ssttaannccee  oonn  tthhee  MMiiddddllee  EEaasstt  iiss  aa  
ddiiffffeerreennccee  ooff  aapppprrooaacchh..  OOff  ccoouurrssee,,  OObbaammaa  ccaannnnoott  iiggnnoorree  tthhiiss  ppiieeccee  ooff  llaanndd  wwhhiicchh  hhaass  
bbeeeenn  aa  bbuurrnniinngg  ppooiinntt  ssiinnccee  tthhee  22nndd  WWoorrlldd  WWaarr..  IItt  iiss  aallssoo  bbeeyyoonndd  ddoouubbtt  tthhaatt  IIssrraaeell  eexxeerrcciisseess  
aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  UUSS,,  aanndd  aannyy  ooff  tthhee  UUSS  pprreessiiddeenntt  ccaannnnoott  iiggnnoorree  ssuucchh  aann  
iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aann  iinnfflluueennttiiaall  JJeewwiisshh  ccoommmmuunniittyy  iinn  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa;;  hhoowweevveerr,,  OObbaammaa  bbeeiinngg  aa  rreeaalliissttiicc  ppoolliittiicciiaann  iinn  tthhee  ooffffiiccee  iiss  mmoorree  
ooppttiimmiissttiicc  ooff  bbrriinnggiinngg  tthhee  wwaarrrriinngg  wwoorrlldd  ppeeaaccee  aanndd  aa  ggiifftt  ooff  ffrriieennddsshhiipp  ttoo  tthhee  MMuusslliimm  
wwoorrlldd..    

AA  CCrriittiiccaall  LLooookk  iinnttoo  OObbaammaa’’ss  GGlloobbaall  PPoolliiccyy  

AA  ccrriittiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  OObbaammaa’’ss  aaggeennddaa  wwiillll  hheellpp  uuss  uunnddeerrssttaanndd  hhiiss  oovveerraallll  ppoolliiccyy  tthhaatt  
ccoonnssttiittuutteess  tthhee  ccoorree  ooff  hhiiss  ppllaannss..  IItt  aappppeeaarrss  tthhaatt  OObbaammaa  iiss  mmoorree  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  AAmmeerriiccaa’’ss  
iinnnneerr  pprroobblleemmss..  HHee  iiss  kkeeeenn  ttoo  ttrraannssffoorrmm  hheeaavviillyy  ssttrraattiiffiieedd  AAmmeerriiccaann  ssoocciieettyy  iinnttoo  oonnee  
nnaattiioonn..  HHiiss  iiss  tthhee  aaiimm  ooff  aannnniihhiillaattiinngg  rraacciiaall,,  ccuullttuurraall,,  lliinngguuiissttiicc,,  aanndd  ccoolloorr--oorriieenntteedd  
ddiissppaarriittiieess  ooff  tthhee  UUSSAA..  AAnnootthheerr  iinnttrriigguuiinngg  iissssuuee  bbeeffoorree  OObbaammaa  iiss  tthhee  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss,,  
wwhhiicchh  hhaass  eeqquuaallllyy  uunnddeerrmmiinneedd  AAmmeerriiccaann  eeccoonnoommyy  sseeccoonndd  ttiimmee  iinn  hhiissttoorryy..  EEccoonnoommiicc  
rreecceessssiioonn  hhaass,,  iinn  ffaacctt,,  bbrrookkeenn  tthhee  bbaacckkbboonnee  ooff  AAmmeerriiccaann  eeccoonnoommyy,,  aass  aa  nnuummbbeerr  ooff  bbaannkkss  
hhaavvee  ddeeccllaarreedd  ddeeffaauulltt..  TThheerreeffoorree,,  wwhhaatt  aa  ppoolliittiiccaall  sscciieennttiisstt  ccaann  ddeeeemm  ffrroomm  OObbaammaa’’ss  rroollee  
iinn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  wwhhaatt  oonnee  ccaann  pprroovveerrbbiiaallllyy  tteerrmm  aass  ‘‘aa  DDaanniieell  lleeaaddiinngg  hhiiss  ppeeooppllee  oouutt  ooff  
ddiiffffiiccuullttyy’’..    

IInn  aannootthheerr  ppeerrssppeeccttiivvee,,  OObbaammaa’’ss  ssttaannccee  oonn  IIrraaqq  ccaann  bbee  uunnddeerrssttoooodd  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeeccttrruumm  ooff  
hhiiss  oovveerraallll  ppoolliiccyy  ffoorr  tthhee  MMuusslliimm  wwoorrlldd..  RReessttoorraattiioonn  ooff  ffrriieennddllyy  rreellaattiioonnss  iiss  wwhhaatt  
ccoonnssttiittuutteess  tthhee  bbeeddrroocckk  ooff  OObbaammaa’’ss  MMuusslliimm  wwoorrlldd  ppoolliiccyy..  UUnniitteedd  SSttaattee  ooff  AAmmeerriiccaa  hhaass  
bbeeeenn  eexxttrreemmeellyy  hhoossttiillee  ttoo  tthhee  IIssllaammiicc  RReeppuubblliicc  ooff  IIrraann  ssiinnccee  tthhee  IIssllaammiicc  RReevvoolluuttiioonn  ooff  
11997799..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  wwaass  ffiirrsstt  ttiimmee  eevveerr  iinn  tthhee  mmooddeerrnn  AAmmeerriiccaann  hhiissttoorryy  tthhaatt  aa  UUSS  
PPrreessiiddeenntt  ffoorrwwaarrddeedd  aa  hhaanndd  ooff  ggooooddwwiillll  ttoowwaarrddss  IIrraann..  TThhiiss  ppoossiittiioonn  ooff  OObbaammaa  iiss,,  bbeeyyoonndd  
aannyy  ddoouubbtt,,  aa  ffaannttaassttiicc  ttuurrnnaarroouunndd  iinn  AAmmeerriiccaann  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy..  IIrraann  hhaass  bbeeeenn  aammoonngg  tthhee  
BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn’’ss  ‘‘aaxxiiss  ooff  eevviill’’,,  tthhuuss,,  aa  pprroobbaabbllee  nneexxtt  ttaarrggeett..  OObbaammaa’’ss  iinncceeppttiioonn  hhaass,,  
nneevveerrtthheelleessss,,  ddrraammaattiiccaallllyy  cchhaannggeedd  tthhee  wwhhoollee  ddiipplloommaattiicc  sscceennaarriioo..  SSiimmiillaarrllyy,,  wwhheenn  
ccoommiinngg  ttoo  tthhee  ssoocciiaalliisstt  ffrroonntt,,  OObbaammaa  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  aappppeeaarreedd  mmoorree  ooppeenn--mmiinnddeedd  ttoowwaarrdd  
tthhee  ‘‘ootthheerrwwoorrlldd’’  iissssuueess  tthhaann  aannyy  ooff  hhiiss  pprreeddeecceessssoorrss..  TThhiiss  ttuurrnnaarroouunndd  mmaayy  bbee  uunnddeerrssttoooodd  
bbyy  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiivvee  UUSS  hhiissttoorriiaannss  aass  aa  UU--ttuurrnn——hheennccee  iinnffiiddeelliittyy——ttoo  tthhee  lloonnggssttaannddiinngg  
nnaattiioonnaall  ssttaannccee..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ffaacctt  iiss  oouutt  tthhaatt  tthhee  ssuuppeerrppoowweerr  iinn  ttooddaayy’’ss  uunniippoollaarr  
wwoorrlldd  ccaann  iinn  nnoo  wwaayy  ssuuffffiiccee  ttoo  vviieeww  oonnllyy  oonnee  ssiiddee  ooff  tthhee  ppiiccttuurree..  TThhee  pprreesseennccee  ooff  aann  aallll--
ppoowweerrffuull  mmeeddiiaa  iiss  wwhhaatt  mmaatttteerrss  aanndd  ddiissttiinngguuiisshheess  pprreesseenntt  ddaayy  wwoorrlldd  ffrroomm  tthhee  aaggee  ooff  CCoolldd  
WWaarr..  AAwwaakkeenniinngg  ooff  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  ggoooodd  rreellaattiioonnss  wwiitthh  
tthhee  wwoorrlldd  iiss  aa  ccoorrddiiaall  ddeessiirree  ooff  tthhee  ssuuppeerrppoowweerr’’ss  ddiipplloommaattiicc  sspphheerree..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  aa  
ssttrraannggee  ssiittuuaattiioonn  ddeevveellooppeedd  dduurriinngg  aa  ssuummmmiitt  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  wwhheenn  OObbaammaa  hhaasstteenneedd  ttoo  
sshhaakkee  hhaanndd  wwiitthh  HHuuggoo  CChhaavveezz,,  tthhee  ssoocciiaalliisstt  pprreessiiddeenntt  ooff  VVeenneezzuueellaa..  TThheerreeffoorree,,  iitt  sseeeemmss  aa  
mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  ooff  OObbaammaa’’ss  ppoolliiccyy  tthhaatt  hhee  iiss  ssttrriivviinngg  hhaarrdd  ttoo  rreessttoorree  tthhee  pprreessttiiggee  ooff  tthhee  
UUnniitteedd  SSttaatteess  aass  aann  eeffffeeccttiivvee,,  ssoollee  ssuuppeerrppoowweerr  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  OOnnee  mmuusstt  nnoott  ffoorrggeett  wwhhiillee  
eexxaammiinniinngg  OObbaammaa’’ss  aacctt  tthhaatt  HHuuggoo  CChhaavveezz  hhaass  bbeeeenn  ccrriittiiccaall  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  IIssrraaeell  
aanndd  oonnccee  iinn  aa  ssppeeeecchh  tthhee  VVeenneezzuueellaann  PPrreessiiddeenntt  ddeeccllaarreedd  MMrr..  BBuusshh  aass  ‘‘ddeevviill’’..  OOff  ccoouurrssee,,  
tthhee  wwoorrlldd  hhaass  wwaarrmmllyy  wweellccoommeedd  ssuucchh  cchhaannggee  iinn  tthhee  UUSS  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy..  
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TThhee  ttrraannssiittiioonn  ooff  ppoowweerr  iinn  IIrraaqq  ccaammee  aabboouutt  iinn  22000044..2222  IItt  wwaass  aa  ddiiffffiiccuulltt  ddeecciissiioonn  ffoorr  bbootthh  
ssiiddeess,,  ffoorr  tthhee  UUSS  ccoouulldd  nnoott  aaffffoorrdd  ttoo  sseett  aann  iinnddeeppeennddeenntt  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  IIrraaqq,,  wwhheerreeaass  tthhee  
IIrraaqqiiss  llaacckkeedd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  rruunn  tthhee  ssttaattee--aaffffaaiirrss  oonn  tthheeiirr  oowwnn..  TThheerreeffoorree,,  ddeessppiittee  tthhee  
cchhaannggee  ooff  rreeggiimmee,,  tthhee  iinntteerriimm  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  IIrraaqq  wwaass  nnootthhiinngg  wwoorrtthh  tthhaann  aa  dduummmmyy..  
FFuurrtthheerrmmoorree,,  iitt  wwaass  ppllaagguueedd  bbyy  aa  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  iinntteerrnnaall  aass  wweellll  aass  eexxtteerrnnaall  tthhrreeaattss..  
RRoonnaalldd  PPaarriiss,,  aassssiissttaanntt  pprrooffeessssoorr  ooff  ppoolliittiiccaall  sscciieennccee  iinn  CCoolloorraaddoo  UUnniivveerrssiittyy,,  wwaarrnneedd  tthhee  
tthheenn  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  tthhee  wwoorrddss  qquuootteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbeellooww..  

““AA  wwhhoollee  sseerriieess  ooff  ddeecciissiioonnss  mmaaddee  bbyy  tthhee  UUSS  hhaass  ppuutt  tthhee  WWhhiittee  HHoouussee  iinn  aa  vveerryy  aawwkkwwaarrdd  
aanndd  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn  iinn  IIrraaqq..  OOnn  oonnee  hhaanndd,,  ooppppoossiittiioonn  iinn  IIrraaqq  ttoo  tthhee  UUSS  pprreesseennccee  iinn  
ggrroowwiinngg,,  bbuutt  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  UUSS  ccaann’’tt  aaffffoorrdd  ttoo  ccuutt  aanndd  rruunn..  RReeccoonncciilliinngg  tthheessee  ttwwoo  
tthhiinnggss  iiss  tthhee  hheeaarrtt  ooff  tthhee  cchhaalllleennggee..””2233  

IInn  tthhee  ssccooppee  ooff  oouurr  ccuurrrreenntt  tthheessiiss,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ooff  RRoonnaalldd  PPaarriiss  iiss  vveerryy  rreelleevvaanntt..  PPrreessiiddeenntt  
OObbaammaa  hhaass  aallmmoosstt  eexxaaccttllyy  ffoolllloowweedd  tthhee  ssttaatteessmmaann  ffrroomm  CCoolloorraaddoo  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  hhiiss  
ppoolliiccyy  oonn  IIrraaqq..  PPrreevviioouussllyy,,  tthheerree  wwaass  aa  rreessoonnaannccee  ooff  aa  UUSS  ppllaann  ttoo  ddiivviiddee  IIrraaqq  iinnttoo  tthhrreeee  
ii..ee..  SSuunnnnii,,  SShhii’’aahh  aanndd  KKuurrddiisshh  llaannddss..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ppllaann  ffoorr  tthhee  ddiissiinntteeggrraattiioonn  ooff  IIrraaqq  
ssoommeehhooww  wweenntt  iinnttoo  aannoonnyymmiittyy  aanndd  wwiitthh  tthhee  cchhaannggee  ooff  rreeggiimmee  iinn  tthhee  UUSS  ffrroomm  
RReeppuubblliiccaannss  ttoo  DDeemmooccrraattss,,  iitt  aappppeeaarrss  bbeeyyoonndd  ddoouubbtt  tthhaatt  PPrreessiiddeenntt  OObbaammaa  hhaass  nnoo  iinntteerreesstt  
iinn  tthhee  ddiivviissiioonn  ooff  IIrraaqq..  HHee  iiss  aammbbiittiioouuss  ttoo  sseeee  IIrraaqq  aass  wwhhaatt  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  IInnssttiittuuttee  ooff  
PPeeaaccee  ccaalllleedd  ““aann  iinnddeeppeennddeenntt  IIrraaqq  aass  aa  ssiinnggllee  ssttaattee””..  IItt  iiss,,  tthhuuss,,  aa  ppoossiittiivvee  rriifftt..  

TThhee  ggeenneerraall  ppoossttwwaarr  eelleeccttiioonnss  ooff  IIrraaqq  wweerree  hheelldd  oonn  JJaannuuaarryy  3300,,  22000055..  NNoott  lloonngg  aafftteerr  tthhee  
pprroocceessss  ooff  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  aa  nneeww  ccoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IIrraaqq  bbeeggaann..  TThhee  iinntteerreessttiinngg  ffaacctt  aabboouutt  
tthheessee  eelleeccttiioonnss  wwaass  tthhaatt,,  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iinn  IIrraaqqii  hhiissttoorryy,,  aallll  rreelliiggiioouuss  aanndd  eetthhnniicc  ggrroouuppss  
wweerree  ggiivveenn  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoonntteesstt  tthhee  eelleeccttiioonnss..  SSoommee  77000000  ccaannddiiddaatteess  ccoonntteesstteedd  ffoorr  
227755  sseeaattss..  SSaammee  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoonnttiinnuueess  ttooddaayy  uunnddeerr  IIrraaqq’’ss  oowwnn  lleeaaddeerrsshhiipp..  HHoowweevveerr,,  aa  
vviittaall  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  BBuusshh  eerraa  aanndd  tthhee  pprreesseenntt  oonnee  iiss  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  IIrraaqqii  
ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ffuullll--fflleeddggeedd  ffrreeeeddoomm..  TThhee  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  rreeggiimmee  ooff  MMrr..  BBuusshh  wwaass  
wwhhoollllyy  ddeeppeennddeenntt  oonn  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  OObbaammaa  hhaass  rreemmoovveedd  aallll  
ssuucchh  rreeiinnss  aanndd  tthheerree  hhaass  aappppeeaarreedd  aa  ggrraadduuaall  ggrraannttiinngg  ooff  ffrreeeeddoomm..  OObbaammaa’’ss  ccoonncceerrnn  ffoorr  
tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  AAmmeerriiccaa’’ss  ssttaattuuss  ooff  aa  jjuusstt  aalltthhoouugghh  lloonnee  ssuuppeerrppoowweerr  ooff  tthhee  wwoorrlldd  iiss  tthhee  
vveerryy  vviissiioonn  tthhaatt  hhaass  ppuulllleedd  hhiiss  aatttteennttiioonn  aawwaayy  ffrroomm  IIrraaqq  bbeeiinngg  aa  UUSS  ccoolloonnyy..  IIrraaqq  nnoowwhheerree  
ssttaannddss  iinn  hhiiss  pprreeffeerreennccee  wwhhiillee  ccaarrrryyiinngg  oouutt  hhiiss  OOvveerrsseeaass  CCoonnttiinnggeennccyy  OOppeerraattiioonn..  IItt  mmaayy  
aappppeeaarr  ssttrraannggee  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreeaaddeerrss  tthhaatt  OObbaammaa  hhaass  bbeeeenn  aa  ssttrroonngg  ooppppoonneenntt  ooff  tthhee  IIrraaqq  
WWaarr  ffrroomm  tthhee  vveerryy  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  UUSS  ooppeerraattiioonn  iinn  IIrraaqq..  LLeett  uuss  ggeett  bbaacckk  iinnttoo  hhiissttoorryy  ttoo  
eexxpplloorree  hhooww  OObbaammaa  ooppppoosseedd  tthhee  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn’’ss  ssoolluuttiioonn  ooff  IIrraaqq  pprroobblleemm  bbyy  
wwaaggiinngg  wwaarr  oonn  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn..  HHee  aaddddrreesssseedd  iinn  aa  hhiigghh--pprrooffiillee  aannttiiwwaarr  rraallllyy  iinn  CChhiiccaaggoo  
iinn  22000022,,  ssaayyiinngg::  

““II  ssuuffffeerr  nnoo  iilllluussiioonnss  aabboouutt  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn..  HHee  iiss  aa  bbrruuttaall  mmaann..  AA  rruutthhlleessss  mmaann..  AA  mmaann  
wwhhoo  bbuuttcchheerrss  hhiiss  oowwnn  ppeeooppllee  ttoo  sseeccuurree  hhiiss  oowwnn  ppoowweerr..  HHee  hhaass  rreeppeeaatteeddllyy  ddeeffiieedd  UUNN  
rreessoolluuttiioonnss,,  tthhwwaarrtteedd  UUNN  iinnssppeeccttiioonn  tteeaammss,,  ddeevveellooppeedd  cchheemmiiccaall  aanndd  bbiioollooggiiccaall  wweeaappoonnss,,  
aa  ccoovveetteedd  nnuucclleeaarr  ccaappaacciittyy..  HHee  iiss  aa  bbaadd  gguuyy;;  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  tthhee  IIrraaqqii  ppeeooppllee  wwoouulldd  bbee  
bbeetttteerr  ooffff  wwiitthhoouutt  hhiimm..  BBuutt  II  aallssoo  kknnooww  tthhaatt  SSaaddddaamm  ppoosseess  nnoo  iimmmmiinneenntt  aanndd  ddiirreecctt  tthhrreeaatt  
ttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  oorr  ttoo  iittss  nneeiigghhbboorrss,,  tthhaatt  tthhee  IIrraaqqii  eeccoonnoommyy  iiss  iinn  sshhaammbblleess,,  tthhaatt  tthhee  

                                                 
22 The event in question is also known as the 30 June Plane of the Transfer of Power. 
23 http://www.colorado.edu/news/releases/2004/179.html 
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IIrraaqqii  mmiilliittaarryy  aa  ffrraaccttiioonn  ooff  iittss  ffoorrmmeerr  ssttrreennggtthh,,  aanndd  tthhaatt  iinn  tthhee  ccoonncceerrtt  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ccoommmmuunniittyy  hhee  ccaann  bbee  ccoonnttaaiinneedd  uunnttiill,,  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  aallll  ppeettttyy  ddiiccttaattoorrss,,  hhee  ffaallllss  aawwaayy  iinnttoo  
tthhee  dduussttbbiinn  ooff  hhiissttoorryy..””  

TThhee  tthheenn  sseennaattoorr  BBaarraacckk  OObbaammaa  ffuurrtthheerr  aaddddeedd  ttoo  hhiiss  ssppeeeecchh::  

““II  kknnooww  tthhaatt  eevveenn  aa  ssuucccceessssffuull  wwaarr  aaggaaiinnsstt  IIrraaqq  wwiillll  rreeqquuiirree  aa  UUSS  ooccccuuppaattiioonn  ooff  
uunnddeetteerrmmiinneedd  lleennggtthh,,  aatt  uunnddeetteerrmmiinneedd  ccoosstt,,  aanndd  wwiitthh  uunnddeetteerrmmiinneedd  ccoonnsseeqquueenncceess..  II  kknnooww  
tthhaatt  aann  iinnvvaassiioonn  ooff  IIrraaqq  wwiitthhoouutt  aa  cclleeaarr  rraattiioonnaallee  aanndd  wwiitthhoouutt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  wwiillll  
oonnllyy  ffaann  tthhee  ffllaammee  ooff  MMiiddddllee  EEaasstt,,  aanndd  eennccoouurraaggee  tthhee  wwoorrsstt,,  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  bbeesstt,,  iimmppuullsseess  
ooff  tthhee  AArraabb  wwoorrlldd,,  aanndd  ssttrreennggtthheenn  tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  aarrmm  ooff  AAll--QQaaeeddaa..””2244  

TThheessee  eexxcceerrppttss  ffrroomm  aann  oolldd  ssppeeeecchh  vveerryy  cclleeaarrllyy  eexxhhiibbiitt  OObbaammaa’’ss  ddiissttrruusstt  iinn  tthhee  BBuusshh  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  aa  ssttrroonngg  ooppppoossiittiioonn  ffoorr  tthhee  ssuurrggee  aaggaaiinnsstt  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn..  HHee  
bbeelliieevveedd  tthhaatt  SSaaddddaamm  ddiidd  nnoott  ppoossee  aa  ddiirreecctt  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  UUSS  oorr  hheerr  iinntteerreessttss  aannyywwhheerree  iinn  
tthhee  wwoorrlldd;;  hheennccee  SSaaddddaamm  ccoouulldd  bbee  lleefftt  oonn  hhiiss  oowwnn  ttoo  mmeeeett  tthhee  eenndd  ooff  aa  ddiissaassttrroouuss  ffaallll..  HHiiss  
ooppppoossiittiioonn  ccoonnttiinnuueedd  dduurriinngg  tthhee  rreemmaaiinniinngg  yyeeaarrss  ooff  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  oonn  nnoo  
ooccccaassiioonn  iinn  hhiiss  ppoolliittiiccaall  ccaarreeeerr  hhee  aapppprreecciiaatteedd  MMrr..  BBuusshh’’ss  ccaammppaaiiggnn..  HHee  wwaass  ffiirrmm  iinn  hhiiss  
ccoonnvviiccttiioonn  tthhaatt  wwaarr  wwaass  nnoott  aa  ppllaauussiibbllee  ssoolluuttiioonn  ffoorr  aannyy  oorr  eevveerryy  rriiddddllee..  TThhiiss  vveerryy  
mmoonnoottoonnoouuss  ttrraacckk  ooff  tthhee  UUSS  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  ccoommppeelllleedd  hhiimm  ttoo  
ddeeccllaarree  hhiiss  ccaannddiiddaaccyy  ffoorr  ‘‘cchhaannggee’’..  AAfftteerr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelleecctteedd,,  hhee  ‘‘cclleeaanneedd  uupp  tthhee  eeiigghhtt  
yyeeaarr  BBuusshh--mmeessss’’  wwiitthhiinn  oonnllyy  ffiirrsstt  hhuunnddrreedd  ddaayyss  ooff  hhiiss  rruullee..  HHee  iinnddeeeedd  aapppprreecciiaatteedd  tthhee  
ccoouurraaggee  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  ssoollddiieerrss  aanndd  tthheeiirr  iinnccrreeddiibbllee  aacchhiieevveemmeenntt,,  ffoorr  iitt  wwaass,,  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  ssoommee  mmiilliittaarryy  aannaallyyssttss,,  nnoo  lleessss  tthhaann  aa  mmiirraaccllee  tthhaatt  tthhee  IIrraaqq  ppllaann  wwoorrkkeedd..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  
TThhoommaass  RRiicckk,,  ““WWhheenn  AAmmeerriiccaann  mmiilliittaarryy  lleeaaddeerrss  llaauunncchheedd  ssuurrggee  iinn  IIrraaqq,,  tthheeyy  wweerree  ddeeeeppllyy  
sskkeeppttiiccaall  ooff  iittss  ssuucccceessss..””2255  BBuutt  ttoo  tthhee  AAmmeerriiccaann  ffoorrttuunnee,,  tthhee  ppllaann  wwoorrkkeedd  aanndd  tthhee  ccrriittiiccss  ooff  
IIrraaqq  WWaarr  bbeeccaammee  aa  lliittttllee  mmiilldd..  OObbaammaa  iinn  hhiiss  vveerryy  ffiirrsstt  vviissiitt  ooff  IIrraaqq  aallssoo  aannnnoouunncceedd  aa  
ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  rreettuurrnn  ooff  tthhee  ssoollddiieerrss,,  sshhoowwiinngg  tthhaatt  hhooww  ffiirrmm  hhee  wwaass  oonn  hhiiss  ooppppoossiittiioonn  
ooff  IIrraaqq  WWaarr  ddeessppiittee  iittss  ssuucccceessss..  HHee  ddiidd  ccoonnddeemmnn  wwaarr  bbeeiinngg  aa  ccaammppaaiiggnn  ooff  MMrr..  BBuusshh;;  
hhoowweevveerr,,  hhee  aapppprreecciiaatteedd  AAmmeerriiccaann  aarrmmyy  ffoorr  tthhee  vviiccttoorryy  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  tthhiiss  vviiccttoorryy  aa  
mmiilleessttoonnee  iinn  AAmmeerriiccaann  hhiissttoorryy..  WWhheenn  hheeaarriinngg  tthhee  pprroommiissee  ooff  OObbaammaa,,  tthhee  UUSS  ssoollddiieerrss  iinn  
IIrraaqq  ggrreeeetteedd  hhiimm  wwiitthh  tthhee  ssllooggaannss  ““wwee  lloovvee  yyoouu  OObbaammaa””..  

IIrraaqq  ffoorr  OOiill  oorr  IIrraaqq  ffoorr  DDeemmooccrraaccyy??  

IIrraaqq  ssuurrggee  uunnddeerr  BBuusshh  ccoouulldd  bbee  tteerrmmeedd  aass  aa  ppuurrssuuiitt  ffoorr  ooiill,,  ffoorr  tthheerree  wwaass  nneeiitthheerr  aa  
ttiimmeeffrraammee  ffoorr  tthhee  ddiisseennggaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  UUSS  ffrroomm  IIrraaqq  nnoorr  aa  wwiillll  ttoo  ddoo  ssoo..  HHoowweevveerr,,  tthhee  
ccaammppaaiiggnn  ttoowwaarrddss  iittss  eenndd  uunnddeerr  OObbaammaa  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aa  ssuucccceessssffuull  mmiissssiioonn  ffoorr  
ddeemmooccrraaccyy..  OObbaammaa’’ss  oowwnn  ssttaatteemmeenntt  oonn  tthhee  iissssuuee  iinn  qquueessttiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aa  rreeffeerreennccee..  
HHee  aaddddrreesssseedd  tthhee  UUSS  ssoollddiieerrss  ddeeppllooyyeedd  iinn  IIrraaqq,,  ssaayyiinngg::  

““FFrroomm  ggeettttiinngg  rriidd  ooff  SSaaddddaamm,,  ttoo  rreedduucciinngg  vviioolleennccee,,  ttoo  ssttaabbiilliizziinngg  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ttoo  
ffaacciilliittaattiinngg  tthhee  eelleeccttiioonnss——yyoouu  hhaavvee  ggiivveenn  IIrraaqq  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssttaanndd  oonn  iittss  oowwnn  aass  aa  
ddeemmooccrraattiicc  ccoouunnttrryy..  TThhaatt  iiss  aann  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  aacchhiieevveemmeenntt..””  

AAlltthhoouugghh  wwaarr,,  eevveenn  iiff  uusseedd  ffoorr  ppoossiittiivvee  eennddss,,  ccaannnnoott  bbee  aapppprreecciiaatteedd,,  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  
ddeemmooccrraaccyy  iinn  aa  ccoouunnttrryy  lliikkee  IIrraaqq  wwhhiicchh  hhaadd  wwiittnneesssseedd  lloonngg  nniigghhttss  ooff  ddiiccttaattoorrsshhiipp  iiss  

                                                 
24 http://en.wikisource.org/wiki/Barack_Obama's_Iraq_Speech 
25http://www.politico.com/blogs/bensmith/0509/Obama_and_Bush_in_Iraq_and_Afghanistan.html 
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aapppprreecciiaabbllee..  TThhee  eenndd  ooff  aa  ssaadd  ccaammppaaiiggnn  iiss  wwhhaatt  ccaann  bbee  ccaalllleedd  aa  hhaappppyy  eenndd..  IIrraaqqii  ppeeooppllee  
nnooww  hhaavvee  aa  wwiillll  aass  wweellll  aass  rriigghhtt  ttoo  vvoottee  aanndd  cchhoooossee  wwhhoommeevveerr  tthheeyy  lliikkee..  TThheerree  iiss  nnoo  mmoorree  
SSaaddddaamm,,  nnoorr  WWeeaappoonnss  ooff  MMaassss  DDeessttrruuccttiioonn,,  nnoorr  iinnssuurrggeennccyy,,  nnootthhiinngg  iinn  sshhoorrtt  tthhaatt  mmaayy  
hhaalltt  tthhee  ppaaccee  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ssyysstteemmaattiizzaattiioonn..  SSoo,,  nnoo  bbllaammee  sshhoouulldd  ggoo  ttoo  tthhee  IIrraaqqiiss  nnooww  ffoorr  
nnoott  bbeeiinngg  ggiivveenn  aa  cchhaannccee  ttoo  rruunn  tthheeiirr  oowwnn  ssttaattee  ooff  aaffffaaiirrss..  AAmmeerriiccaannss  sshhoouulldd  iinnddeeeedd  nnooww  
qquuiitt  IIrraaqq  aass  aa  cciivviilliizzeedd  ppeeooppllee  wwhhoo  ssiimmppllyy  ccaammee  ttoo  lliibbeerraattee  IIrraaqqiiss  ffrroomm  aa  vviicciioouuss  ddiiccttaattoorr..  
OOff  ccoouurrssee,,  tthhiiss  iiss  tthhee  vveerryy  mmoottttoo  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhee  wwaarr  wwaass  bbeegguunn..  AAlltthhoouugghh  tthhee  ccaammppaaiiggnn  
wwaass  aa  rreemmiinniisscceennccee  ooff  ““WWhhiitteemmaann’’ss  BBuurrddeerrnn””,,  iitt  ccaann  bbee  jjuussttiiffiieedd  bbyy  iittss  eenndd..  

NNooww  wwee  wwiillll  sseeee  aa  sshhiifftt  ooff  ffooccuuss  ffrroomm  IIrraaqq  ttoo  AAffgghhaanniissttaann..  TThhee  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  cchhaannggee  iinn  
aatttteennttiioonn  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  pprreeddiicctteedd  bbyy  mmaannyy  aanndd  oonnee  eevveenn  ccoommmmeenntteedd  tthhaatt  ‘‘AAffgghhaanniissttaann  
iiss  ttoo  OObbaammaa  wwhhaatt  IIrraaqq  wwaass  ttoo  BBuusshh’’..2266  AA  rreevveerrssaall  ooff  ssttaannccee  iiss  ssttiillll  nnoott  ffaarr  ffrroomm  bbeeiinngg  
ppoossssiibbllee,,  aass  OObbaammaa  hhaass  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  pprroommiissiinngg  ttoo  ‘‘rreeffiinnee’’  hhiiss  vviieewwss  aafftteerr  ccoonnssuullttiinngg  
tthhee  mmiilliittaarryy  ccoommmmaannddeerrss  oonn  tthhee  iissssuuee..  TThheerreeffoorree,,  IIrraaqq  ccaann  ssttiillll  ooccccuuppyy  aa  ddeeggrreeee  ooff  
iimmppoorrttaannccee  ttoo  llaatteerr  rreecceeiivvee  mmoorree  aatttteennttiioonn..  IInn  ffaacctt,,  aa  sstteeaaddyy  sshhiifftt  ooff  ffooccuuss  aanndd  aa  qquuiicckk  
wwiitthhddrraawwaall  ooff  mmaarriinneess  ccaann,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee  mmiilliittaarryy  eexxppeerrttss,,  ppoossee  sseerriioouuss  tthhrreeaattss  ttoo  tthhee  
vveerryy  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  rreeddeeffiinneedd  ddeemmooccrraattiicc  IIrraaqq..  TThhiiss  iiss  tthhee  ppooiinntt  wwhheerree  mmaannyy  ooff  tthhee  
ssttaatteessmmeenn  ccaallll  OObbaammaa  ffoorr  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn..    

MMeeaassuurriinngg  OObbaammaa’’ss  oovveerraallll  ddiiffffeerreennccee  ffrroomm  BBuusshh’’ss  ppoolliicciieess  wwiillll  ppaaiinntt  aa  ddiiffffiiccuulltt  ssiittuuaattiioonn  
bbeeffoorree  uuss  tthhaatt  iiss  nnoott  rraaddiiccaallllyy  ddiiffffeerreenntt..  OObbaammaa  hhaass  cceerrttaaiinnllyy  cclleeaarreedd  uupp  tthhee  ‘‘BBuusshh  mmeessss’’,,  
bbuutt  ttoo  aa  cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee,,  hhee  hhaass  rreettaaiinneedd  ssoommee  ppooiinnttss  ooff  tthhee  ffoorreeiiggnn  ppoolliiccyy,,  eessppeecciiaallllyy  oonn  
IIrraaqq,,  ooff  BBuusshh  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  lleeffttoovveerr  ooff  ssoommee  3355000000  ttoo  5500000000  UUSS  mmaarriinneess  iinn  IIrraaqq  
ffoorr  aann  uunnddeetteerrmmiinneedd  llaagg  ooff  ttiimmee  iiss  wwhhaatt  ccrriittiiccss  ccaallll  aa  ssuuiitt  ooff  MMrr..  BBuusshh..  HHeerree  iiss  aann  eexxaammppllee  
ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn..  WWaallll  SSttrreeeett  JJoouurrnnaall  qquuootteess  tthhaatt  OObbaammaa  wwaass  oonnccee  aasskkeedd  bbyy  aa  TTuurrkkiisshh  
ssttuuddeenntt  iiff  hhiiss  ppoolliicciieess  wweerree  ffaaiirrllyy  cclloossee  ttoo  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  GGeeoorrggee  BBuusshh..  HHee  rreepplliieedd  iinn  hhiiss  
ppeeccuulliiaarr  ssttyyllee::  ““WWeellll,,  jjuusstt  bbeeccaauussee  II  wwaass  ooppppoosseedd  aatt  tthhee  oouuttsseett,,  iitt  ddooeessnn’’tt  mmeeaann  tthhaatt  II  
ddoonn’’tt  hhaavvee  nnooww  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ttoo  mmaakkee  ssuurree  wwee  ddoo  tthhiinnggss  iinn  aa  rreessppoonnssiibbllee  ffaasshhiioonn..””2277  
HHoowweevveerr,,  OObbaammaa  ccaallllss  iitt  aa  nneeeedd  ooff  ttiimmee  aanndd  tthhiiss  nneeeedd  bbeeiinngg  pprriimmaarriillyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  
ttrraaiinniinngg  ooff  tthhee  IIrraaqqii  ssoollddiieerrss  aanndd  ttoo  ttaakkee  aann  iimmmmeeddiiaattee  ccoouunntteerr  sstteepp  iinn  ccaassee  ooff  aa  ffuuttuurree  
iinnssuurrggeennccyy..  TThhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  BBuusshh’’ss  IIrraaqq  ppoolliiccyy  wwaass  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  ggrroouunndd  nneeeeddss  iinn  IIrraaqq,,  
wwhheerreeaass  OObbaammaa  hhaass  nnoott  oonnllyy  ffuullffiilllleedd  hhiiss  pprroommiissee  ooff  wwiitthhddrraawwiinngg  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
ssoollddiieerrss,,  bbuutt  hhee  iiss  aallssoo  ccoommmmiitttteedd  ttoo  sseeee  IIrraaqq  ssttaabbllee  wwiitthh  aa  ffuuttuurree  pprreesseennccee  ooff  aa  lliimmiitteedd  
nnuummbbeerr  ooff  UUSS  ttrrooooppss  aarroouunndd  BBaagghhddaadd..  TThhiiss  iiss,,  ooff  ccoouurrssee  aa  ssmmaarrtt  ppllaann,,  aanndd  OObbaammaa  hhaass  
bbeeeenn  ssoo  ffaarr  vveerryy  ssuucccceessssffuull  iinn  aaddddrreessssiinngg  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..  HHee  iiss  nnoott  oonnllyy  llooookkiinngg  aafftteerr  
tthhee  ggrroouunndd  nneeeeddss  iinn  IIrraaqq,,  bbuutt  aallssoo  mmaaiinnttaaiinniinngg  hhiiss  oorriiggiinnaall  ssttaannccee  aaggaaiinnsstt  tthhee  IIrraaqq  WWaarr..  

CCoonncclluussiioonn  

BBaarraacckk  OObbaammaa  iiss  aa  vveerryy  mmaattuurree  ppoolliittiicciiaann..  HHee  iiss  mmoorree  rreeaalliissttiicc  tthhaann  hhiiss  pprreeddeecceessssoorr  iinn  
mmaannyy  wwaayyss,,  aass  hhee  uunnddeerrssttaannddss  tthhee  ffeeeelliinnggss  ooff  tthhee  nnaattiioonnss  aarroouunndd  aanndd  tthheeiirr  ggrroowwiinngg  hhaattrreedd  
ffoorr  tthhee  AAmmeerriiccaannss..  TThheerreeffoorree,,  hhee  hhaass  sshhoowwnn  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  aallmmoosstt  eevveerryy  iissssuuee  ttoo  bbrriinngg  aa  
dduurraabbllee  ppeeaaccee  iinn  tthhee  wwoorrlldd..  HHiiss  ssttaannccee  sshhoowwss  tthhaatt  hhee  iiss  vveerryy  mmuucchh  iinncclliinneedd  ttoo  rreessppeecctt  tthhee  
ssoovveerreeiiggnnttyy  ooff  ootthheerr  nnaattiioonnss..  IIrraaqq  ssttiillll  rreemmaaiinnss  aa  ccoolloonnyy  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaannss,,  bbuutt  OObbaammaa’’ss  
pprroommiissee  hhaass  lliitt  tthhee  ccaannddllee  ooff  hhooppee  tthhaatt  tthhee  IIrraaqqiiss  wwiillll  hhaavvee  nnoott  oonnllyy  tthhee  ffrreeeeddoomm  bbuutt  aallssoo  

                                                 
26 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/is-afghanistan-going-to-be-obamas-iraq-1515332.html 
27 http://hedgehogcentral.blogspot.com/2009/04/george-w-bush-barack-obama-iraq-policy.html 
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ssoovveerreeiiggnnttyy——cchhiieeff  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  ffrreeee  nnaattiioonn..  TThhiiss  iiss  tthhee  pprroommiissee  wwhhiicchh  MMrr..  BBuusshh  
ddiidd  nnoott  mmaakkee,,  aanndd  tthhuuss  eevveennttuuaallllyy  hhaadd  ttoo  rreecceeiivvee  sshhooeess  tthhrroowwnn  bbyy  aann  IIrraaqqii  jjoouurrnnaalliisstt..  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  ssoommee,,  iitt  iiss  oonnllyy  aa  ppoolliittiiccaall  lleeaapp  aanndd  sshhoowwss  aa  ddiissccrreeppaannccyy  wwiitthh  OObbaammaa’’ss  
pprreevviioouuss  ppllaann..  TThheeyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  OObbaammaa  ffoolllloowweedd  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ttiiddee  aanndd  ccaarrrriieedd  oouutt  
wwhhaatteevveerr  hhee  ffoouunndd  ffeeaassiibbllee..  IInn  aa  ccrriittiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  tthhiiss  mmaayy  nnoott  bbee  aa  
ppuurree  ssppeeccuullaattiioonn  aanndd  tthheerree  mmaayy  ppoossssiibbllyy  bbee  ssoommee  ttrruutthh  iinn  iitt..  

OObbaammaa’’ss  ppllaann  ccaann  eeiitthheerr  bbee  rriiddddiinngg  ooff  tthhee  IIrraaqq  ppuuzzzzllee  oorr  ssiinncceerreellyy  ggrraannttiinngg  tthheemm  ffuullll  
ffrreeeeddoomm  ttoo  rreettuurrnn  lliikkee  aa  cciivviilliizzeedd  nnaattiioonn..  IInn  wwhhaatteevveerr  wwaayy  yyoouu  ttaakkee  iitt,,  tthhee  ppllaann  iiss  iinnddeeeedd  
bbeenneeffiicciiaall  ffoorr  tthhee  IIrraaqqiiss..  NNooww  tthhee  ffooccuuss  wwiillll  eesssseennttiiaallllyy  ttuurrnn  ttoo  AAffgghhaanniissttaann  aanndd  PPaakkiissttaann,,  
ffoorr  tthhee  mmaajjoorr  ppaarrtt  ooff  tthhee  ‘‘GGrreeaatt  GGaammee’’  wwiillll  bbee  ppllaayyeedd  iinn  tthheessee  rreeggiioonnss..  

OOuurr  tthheessiiss  oonnllyy  ddeeaallss  wwiitthh  tthhee  pprreesseenntt  ssiittuuaattiioonn..  WWhhaatt  iiss  tthhee  ffuuttuurree  ooff  OObbaammaa’’ss  pprroommiisseess  
iiss  oonnllyy  aa  mmaatttteerr  ooff  ccoonnjjeeccttuurree..  WWee  ccaannnnoott  pprreeddiicctt  aannyytthhiinngg  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ooff  
ppoolliittiiccss..  WWee  ccaann  ssiimmppllyy  hhooppee  tthhaatt  tthhee  pprroommiisseess  wwiillll  bbee  aaddddrreesssseedd  aanndd  ffuullffiilllleedd..  NNooww  wwee  
hhaavvee  ttoo  bbee  aa  ggoooodd  ssppeeccttaattoorr  ttoo  sseeee  iiff  tthhee  pprrooppoosseedd  1166  mmoonntthhss  aarree  rreeaallllyy  tthhee  ffiinnaall  ttiimmeettaabbllee  
oorr  OObbaammaa  sseeeess  aa  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  eexxtteennddiinngg  tthhee  ssttaayy  ooff  tthhee  UUSS  ssoollddiieerrss  iinn  IIrraaqq  dduuee  ttoo  ssoommee  
ccoommppeelllliinngg  aaffffaaiirrss..    
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DDEEMMOOCCRRAACCYY  IINN  PPAAKKIISSTTAANN  

DDeemmooccrraaccyy,,  aa  ccoommppoouunndd  ooff  ttwwoo  GGrreeeekk  wwoorrddss  nnaammeellyy  ““DDeemmooss””  mmeeaanniinngg  ““ppeeooppllee””  aanndd  
““KKrraattooss””  mmeeaanniinngg  ““rruullee””,,  ssttaannddss  ffoorr  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  ppuubblliicc..  IItt  iiss  ssaaiidd  ttoo  bbee  aa  
‘‘ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  tthhee  ppeeooppllee,,  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee,,  bbyy  tthhee  ppeeooppllee’’..  MMoorree  ppllaaiinnllyy,,  tthhiiss  iiss  ttoo  ssuuggggeesstt  
tthhaatt  tthhee  rreeaall  ppoowweerr,,  wwhhiicchh  iiss  tteerrmmeedd  aass  ““ssoovveerreeiiggnnttyy””  iinn  ppoolliittiiccaall  llaanngguuaaggee,,  lliieess  iinn  tthhee  
hhaannddss  ooff  ccoommmmoonn  ppeeooppllee  iinn  aa  ddeemmooccrraattiicc  ssyysstteemm..  IItt  iiss  iinnddeeeedd  aa  mmaatttteerr  ooff  ddeeeepp  iinntteerreesstt  
tthhaatt  tthhee  oonnllyy  ttrruuee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ddeemmooccrraaccyy  wwaass  tthhee  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  ooff  aanncciieenntt  GGrreeeeccee  
iittsseellff..  TThhee  iiddeeaall  ffoorrmm  ooff  ddeemmooccrraaccyy  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  eennjjooyyeedd  eexxcclluussiivveellyy  bbyy  tthhee  
ppeeooppllee  ooff  aanncciieenntt  AAtthheennss..  BBeeiinngg  aa  ssmmaallll  cciittyy——tthhaatt  wwee  tteerrmm  aass  cciittyy  ssttaattee  ttooddaayy——AAtthheennss  
hhaadd  aa  vveerryy  ssmmaallll  ppooppuullaattiioonn,,  lliimmiittiinngg  ttoo  aa  ffeeww  tthhoouussaannddss..  TThheerreeffoorree,,  iitt  wwaass  eeaassyy  eennoouugghh  
ttoo  ooffffiicciiaattee  ddeemmooccrraaccyy  iinn  iittss  tthheeoorreettiiccaall  ffoorrmm  tthheerree..  TThheerree  wweerree  sseevveerraall  hhuunnddrreedd  eelleecctteedd  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ppaarrlliiaammeenntt  sseerrvviinngg  ddiiffffeerreenntt  ooffffiicceess  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  aa  ffiixxeedd  tteennuurree..  
HHeennccee,,  eevveerryy  ffrreeee  cciittiizzeenn  ooff  AAtthheennss  hhaadd  aann  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ccoonntteesstt  aanndd  bbee  eelleecctteedd..    

TThhee  ffuuttuurree  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iinn  PPaakkiissttaann  aass  aa  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  iiss  nnoott  sseeccuurree..  TThhee  WWeesstteerrnn  
mmooddee  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iiss  nneeiitthheerr  aa  cchhooiiccee  nnoorr  rreeddeemmppttiioonn  ooff  tthhee  ppeeooppllee  ooff  PPaakkiissttaann..  PPoolliittiiccaall  
hhiissttoorryy  ooff  PPaakkiissttaann  hhaass  ppoorrttrraayyeedd  aa  ccoommpplleetteellyy  nneeggaattiivvee  ppiiccttuurree  ooff  ddeemmooccrraaccyy  aanndd  tthhaatt  iiss  
wwhhyy  oouurr  llaayymmaann  hhaass  aallwwaayyss  aapppprreecciiaatteedd  aanndd  pprraayyeedd  ffoorr  aa  mmiilliittaarryy  rreeggiimmee..  IInnddeeeedd  ddeessiirriinngg  
mmiilliittaarryy  rreeggiimmee  iiss  aa  ttrraaggeeddyy  iinn  aa  mmooddeerrnn  ssttaattee,,  bbuutt  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  uupp  ttoo  aafftteerr  
6600  yyeeaarrss  ooff  iinnddeeppeennddeennccee..  CCrriittiiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  iitt  iiss  rreellaattiivveellyy  aann  aacccceeppttaabbllee  ssttaattee  wwhhiillee  
ssttiillll  bbeeiinngg  ssoo  yyoouunngg  aa  ccoouunnttrryy..  WWeesstt  ttooookk  mmaannyy  hhuunnddrreedd  yyeeaarrss  ttoo  aarrrriivvee  aatt  tthhee  ssttaaggee  ooff  
ccuurrrreenntt  ppoolliittiiccaall  ssttaabbiilliittyy  aanndd  mmaattuurraatteedd  jjuuddiicciiaall  ttrraaddiittiioonnss..  HHiissttoorryy  wwiittnneesssseess  tthhaatt  WWeesstt  
hhaass  wwaarrrreedd  ffoorr  cceennttuurriieess  aanndd  ccuutt  oonnee  aannootthheerr’’ss  tthhrrooaattss..  OOnnccee,,  WWeesstt  hhaadd  bbeeeenn  aa  vvoollccaannoo  ooff  
eennmmiittiieess,,  aanndd  tthheerree  hhaadd  bbeeeenn  nnoo  aappppaarreenntt  rreeddeemmppttiioonn  ffoorr  tthheeiirr  hhoommiicciiddee  ooff  tthheeiirr  oowwnn  
ppeeooppllee..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  RReennaaiissssaannccee,,  tthheeiirr  eeffffoorrtt  ttoo  uunniiffyy  aa  wwhhoollee  wwaarrrriinngg  ccoonnttiinneenntt  aanndd  
tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  mmaakkiinngg  ooff  sscciieennttiiffiicc  cciivviilliizzaattiioonn  aarree  eexxttrreemmeellyy  
aapppprreecciiaabbllee..  IItt  wwaass  tthhiiss  rreeaalliizzaattiioonn  tthhaatt  ppaaiidd  tthheemm  ooffff..    

NNoonneetthheelleessss,,  ttooddaayy,,  iitt  hhaass  rreevveerrsseedd  iinn  wwhhaatt  wwee  ccaallll  tthhee  oonnllyy  iiddeeoollooggiiccaall  ssttaattee  ooff  tthhee  wwoorrlldd..  
TThhee  rruullee  iinn  PPaakkiissttaann  iiss  ““tthhee  rriicchheerr,,  tthhee  bbeetttteerr””..  TThhee  ppoowweerr  ooff  ppuurrssee  aallwwaayyss  ssttaannddss  aass  aa  
ddeecciissiivvee  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  aarreennaa  ooff  ppoolliittiiccss..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  eevveenn  iiff  yyoouu  aarree  ppoolllleedd  oonnllyy  3300%%  ooff  
tthhee  ttoottaall  ccaasstt  vvootteess,,  bbuutt  yyoouu  ssttaanndd  aabboovvee  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  iinn  nnuummbbeerr,,  yyoouu  wwiinn  tthhee  
ccoonnssttiittuueennccyy..  TThhuuss,,  oonnee  rreepprreesseennttiinngg  oonnllyy  3300%%  ooff  aadduulltt  ppooppuullaattiioonn  ttuurrnnss  oouutt  ttoo  bbee  tthhee  
lleeggiittiimmaattee  eemmiissssaarryy  ooff  tthhee  wwhhoollee  ppuubblliicc..  TThhiiss  iiss,,  ssoo  ttoo  ssppeeaakk,,  oouurr  mmooddee  ooff  ddeemmooccrraaccyy..    

PPaakkiissttaann  bbeeiinngg  aann  eexxttrreemmeellyy  iimmppoorrttaanntt  ggeeooppoolliittiiccaall  ccoouunnttrryy  iiss  bbuutt  aa  ‘‘nneecceessssaarryy  eevviill’’  ffoorr  
tthhee  UUSS  aanndd  aalllliieess..  AAmmeerriiccaannss  hhaavvee  ggrreeaatt  iinntteerreessttss  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn..  TThhee  bbeesstt  aauussppiiccee  ffoorr  tthhee  
ssoollee  ssuuppeerrppoowweerr’’ss  iinntteerreessttss  iiss  aann  iinnddiivviidduuaall--bbaasseedd  ddeemmooccrraaccyy  iinn  PPaakkiissttaann..  TThheeyy  hhaavvee  
aallwwaayyss  eemmppoowweerreedd  iinnddiivviidduuaallss——aaccttiinngg  aaggaaiinnsstt  tthheeiirr  oowwnn  ddeeddiiccaattiioonn  ttoo  ddeemmooccrraaccyy——iinn  
oouurr  ccoouunnttrryy  rraatthheerr  tthhaann  ssttrreennggtthheenniinngg  iinnssttiittuuttiioonnss..  TThheeyy  aarree  aawwaarree  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ssttrroonngg  
iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  PPaakkiissttaann--lliikkee  tthhiirrdd  wwoorrlldd  ccoouunnttrriieess  wwiillll  sshhaatttteerr  tthheeiirr  ddrreeaamm  ooff  gglloobbaall  
ddoommiinnaannccee..  WWee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  aaddmmiitt  tthhaatt  tthhee  AAmmeerriiccaann  ppoolliiccyymmaakkeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  pprreettttyy  
mmuucchh  ssuucccceessssffuull  iinn  tthhee  ddeelliinneeaattiioonn  ooff  ‘‘NNeeww  WWoorrlldd  OOrrddeerr’’,,  aass  tthheeyy  hhaavvee  mmaanniiffeessttllyy  
cchhaannggeedd  tthhee  mmiinndd  ooff  aa  wwhhoollee  EEaasstt  wwiitthh  aa  ppaarrttiiccuullaarr  rreeffeerreennccee  ttoo  PPaakkiissttaann..  OOff  ccoouurrssee,,  tthhee  
ppeeooppllee  ooff  PPaakkiissttaann  vvoottee  ffoorr  iinnddiivviidduuaallss,,  aanndd  nnoott  ffoorr  iiddeeoollooggiieess..  TThheeyy  hhaavvee  nnoo  iinntteerreesstt  iinn  
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tthhee  cchhaannggee  ooff  ssyysstteemm,,  nnoorr  ddoo  tthheeyy  bbootthheerr  ffoorr  tthhee  iiddeeoollooggiiccaall  ddeessttiinnaattiioonn  ooff  PPaakkiissttaann..  
SSllooggaannss  lliikkee  ““wwee  wwaanntt  ddeemmooccrraaccyy””  aarree  rraaiisseedd  bbyy  tthhoossee  uunnffoorrttuunnaattee  ffoollkkss  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  
eevveenn  tthhee  lleeaasstt  bbiitt  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ddeemmooccrraaccyy..  IInn  ffaacctt,,  tthheeyy  ggeett  kkiilllleedd  ffoorr  nnootthhiinngg,,  aass  tthheeyy  
aarree  ggeeaarreedd  aanndd  eevveennttuuaallllyy  dduuppeedd  bbyy  ttrriicckkyy  ppoolliittiicciiaannss..    

AA  ppssyycchhoo--aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  iinn  EEaasstt,,  eessppeecciiaallllyy  PPaakkiissttaann  iiss  aa  ccrruucciiaall  ccaallll  ooff  ttiimmee..  IItt  
hhaass  bbeeeenn  oobbsseerrvveedd  tthhaatt  tthhee  ddeemmooccrraaccyy  ooff  WWeesstt  iiss  nnoott  aa  ppssyycchhoollooggiiccaall  mmaattcchh  ffoorr  tthhee  mmiinndd  
ooff  EEaasstt,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhiiss  mmiinndd  aaccccoommmmooddaatteess  aa  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  sseett  ooff  bbeehhaavviioorrss..  
TThhee  mmoosstt  pprriimmaarryy  mmiissttaakkee  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  wwaass  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ppaarrlliiaammeennttaarryy  ssyysstteemm  ooff  
ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  PPaakkiissttaann  oonn  tthhee  BBrriittiisshh  ppaatttteerrnn..  IItt  hhaass  bbeeeenn  nnoo  lleessss  tthhaann  aa  ddeeaaddlloocckk  ffoorr  aallll  
oovveerr  tthhee  hhiissttoorryy..  TThhee  eexxppoossuurree  ttoo  MMaarrttiiaall  LLaaww  hhaass  bbeeeenn  oonnee  ooff  tthhee  wweeaakkeesstt  aassppeeccttss  ooff  tthhee  
vvuullnneerraabbllee  ppaarrlliiaammeennttaarryy  ssyysstteemm..  PPlleetthhoorraa  ooff  ppaarrttiieess  ccoommeess  iinnttoo  eexxiisstteennccee  wwhheenn  
ppaarrlliiaammeennttaarryy  ssyysstteemm  iiss  tthhee  ggaammee--ccoouurrtt..  GGiivveenn  tthhee  vvuullnneerraabbiilliittyy,,  tthhiiss  ssyysstteemm  bbeeaarrss  aa  
nnuummbbeerr  ooff  ffaallllaacciieess  aanndd  iinneevviittaabbllee  eevviillss  ssuucchh  aass  hhoorrssee  ttrraaddiinngg,,  kkiinngg--mmaakkiinngg,,  aanndd  ccrriittiiccaall  
rroollee  ooff  pprreessiiddeennccyy..  HHoowweevveerr,,  aa  bbeetttteerr  ssoolluuttiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  bboouunnddss  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iiss  tthhee  
pprreessiiddeennttiiaall  ffoorrmm  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt..  IItt  mmaayy  hhaavvee  iittss  oowwnn  ssoopphhiissttiiccaattiioonnss,,  bbuutt  iitt  iiss  ssttiillll  aa  
rraatthheerr  wwoorrkkaabbllee  ssyysstteemm  bbeeffiittttiinngg  tthhee  ppoowweerr--ggoovveerrnneedd  ppeeooppllee  ooff  PPaakkiissttaann..  TThhee  ffoouurr  
MMaarrttiiaall  LLaawwss  aanndd  ootthheerr  aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmeess  hhaavvee  ddiivvuullggeedd  tthhee  ffuunnddaammeennttaall  ddeeffeecctt  ooff  
PPaakkiissttaannii  ppuubblliicc  tthhaatt  tthheeyy  oobbeeyy  aauutthhoorriittyy..  SSiimmiillaarrllyy,,  wwee  ccaannnnoott  bbyyppaassss  oouurr  iiddeeoollooggyy  
wwoorrkkiinngg  bbeehhiinndd  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  tthhaatt  ““TThheerree  iiss  nnoo  ggoodd  bbuutt  AAllllaahh””  wwhheenn  
ffoorrmmuullaattiinngg  aa  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  ffoorr  oouurr  ccoouunnttrryy..  IIff  wwee  mmaakkee  aa  bblleenndd  ooff  pprreessiiddeennttiiaall  ssyysstteemm  
aanndd  CCaalliipphhaattee,,  tthhiiss  wwiillll  bbee  tthhee  ‘‘aarrcchheettyyppee’’  ooff  ddeemmooccrraaccyy  ffoorr  tthhee  EEaasstt..  IInn  aa  ppooiinntt  ooff  ffaacctt,,  
CCaalliipphhaattee  bbeeiinngg  aa  rreesseemmbbllaannccee  ttoo  pprreessiiddeennttiiaall  ssyysstteemm  iiss  ddoouubbllyy  ddeemmooccrraattiicc  iinn  tthhee  
ttrraaddiittiioonnaall  sseennssee  ooff  tthhee  wwoorrdd..  TThhee  ssoouull  ooff  ddeemmooccrraaccyy  iiss  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ooff  bbeeiinngg  
aannsswweerraabbllee  ttoo  ssoommee  aauutthhoorriittyy..  IInn  tthhee  WWeesstteerrnn  ffoorrmm,,  tthhee  eelleeccttss  aarree  aannsswweerraabbllee  ttoo  tthhee  
vvootteerrss..  NNeevveerrtthheelleessss,,  IIssllaammiicc  CCaalliipphhaattee  aaddmmiittss  ttoo  bbee  aannsswweerraabbllee  ttoo  GGoodd  aanndd  mmaasssseess  
ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  TThhiiss  iinnddeeeedd  gguuaarrddss  tthhee  ccoonnsscciieennccee  aass  wweellll  aass  tthhee  aappppeeaarraannccee  ooff  eevveerryy  
eelleecctt;;  hheennccee  aa  ppeerrffeecctt  ffoorrttiiffiiccaattiioonn  ooff  SShhaarrii’’aahh--oorriieenntteedd  ppoolliittiiccss..  

TThhee  ddyyssffuunnccttiioonn  ooff  oouurr  ccuurrrreenntt  ppoolliittiiccaall  ssyysstteemm  rreeqquuiirreess  aa  rraaddiiccaall  ddeelliivveerraannccee  aanndd  
ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  AA  ssttrroonngg  ssyysstteemm  uunnddeerr  CCaalliipphhaattee  ccaann  aalloonnee  rreeddeeeemm  tthhee  mmoonnootthheeiissttiicc  
ppeeooppllee  ooff  PPaakkiissttaann..  NNoo  ffooiissttiinngg  ooff  aa  ffoorreeiiggnn  ddeemmooccrraaccyy,,  hhoowweevveerr  iimmpprreessssiivvee,,  ccaann  ddeeaall  
wwiitthh  tthhee  ccoonnffuussiioonnss  ooff  aa  bbrraaiinn  ggrroowwnn  oonn  tthhee  aaggrraarriiaann  llaanndd  ooff  tthhiiss  ccoouunnttrryy..  TThhee  ddaammaaggee  ooff  
ssuucchh  aann  iimmppoossiittiioonn  iiss  mmaanniiffoolldd,,  aass  wwee  hhaavvee  aallrreeaaddyy  sseeeenn..  PPoolliittiiccaall  iinnssttaabbiilliittyy  ddooeess  nnoott  
lliimmiitt  ttoo  iittss  oowwnn  pprroobblleemmss,,  bbuutt  iitt  hhaannddiiccaappss  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommyy  aanndd  ppuubblliicc  ppssyycchhee..  TThhee  
ccoonnsseeqquueenncceess  ccaann  eemmeerrggee  iinn  tthhee  ffoorrmmss  ooff  cchhaaooss  aanndd  cciivviill  ddiissoobbeeddiieennccee  lleeaaddiinngg  oonnccee  aaggaaiinn  
ttoo  tthhee  EEaasstt  PPaakkiissttaann  ssiittuuaattiioonn..    
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TTHHEE  MMYYTTHH  OOFF  DDAARRWWIINNIISSMM  

TThhiiss  iiss  aapprrooppooss  ttoo  QQ..  IIssaa  DDaauuddppoottaa’’ss  ““DDaarrwwiinn’’ss  yyeeaarr::  ttiimmee  ttoo  rreefflleecctt””,,  ppuubblliisshheedd  iinn  ddaaiillyy  
DDaawwnn  oonn  JJaannuuaarryy  1111..  IInn  hhiiss  aarrttiiccllee,,  tthhee  lleeaarrnneedd  pphhyyssiicciisstt  hhaass  eemmpphhaassiizzeedd  ttoo  rreeddiissccoovveerr  
DDaarrwwiinn  iinn  tthhee  pprreesseenntt  aaggee  wwiitthh  aann  oobbjjeeccttiivvee  rreefflleeccttiioonn  oonn  hhiiss  tthheeoorryy..  HHee  aasssseerrttss,,  ““TTooddaayy  
aallll  ttrruuee  sscciieennttiissttss  aacccceepptt  hhiiss  tthheeoorryy  ooff  eevvoolluuttiioonn””  aanndd  tthhaatt  ““ppoowweerr  ooff  eevvoolluuttiioonnaarryy  
tthhiinnkkiinngg””  ccaann  ppoossee  sseerriioouuss  cchhaalllleennggee  ttoo  tthhee  aannttii--DDaarrwwiinniissmm  ssttaanncceess  hheelldd  bbyy  ppeeooppllee  lliikkee  
HHaarruunn  YYaahhyyaa..  IItt  iiss  uunnffoorrttuunnaattee  tthhaatt  ssoommee  nnaattuurraalliissttss  pprrooppaaggaattee  DDaarrwwiinn’’ss  tthheeoorryy  ooff  
eevvoolluuttiioonn  aass  aa  rreelliiggiioouuss  ddooccttrriinnee  aanndd  aarree  bbyy  nnoo  mmeeaannss  rreeaaddyy  ttoo  ccoonnssiiddeerr  iitt  lleessss  tthhaann  aa  ffaacctt..    
LLeett  mmee  ffiirrsstt  ccllaarriiffyy  tthhaatt  DDaarrwwiinniissmm  aanndd  eevvoolluuttiioonn  aarree  ttwwoo  eennttiirreellyy  ddiiffffeerreenntt  lliinngguuiissttiicc  
ccoonncceeppttiioonnss..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  tthhee  ppuubblliisshhiinngg  ooff  DDaarrwwiinn’’ss  OOnn  tthhee  OOrriiggiinn  ooff  SSppeecciieess  iinn  11885599,,  
bbootthh  bbeeggaann  ttoo  bbee  rreennddeerreedd  aass  iiddeennttiiccaall,,  tthhuuss  wwrriitttteenn  bbootthh  wwaayyss  aass  DDaarrwwiinniissmm  aanndd  
EEvvoolluuttiioonniissmm..  TThheeoorryy  ooff  EEvvoolluuttiioonn  wwaass  aa  ddeemmaanndd  ooff  tthhiirrssttyy  1199tthh  cceennttuurryy  WWeesstteerrnn  ssoocciieettyy  
tthhaatt  hhaadd  aallrreeaaddyy  rreebbeelllleedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  cclleerrggyy’’ss  ffaarrffeettcchheedd,,  uunnsscciieennttiiffiicc  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  
uunniivveerrssaall  sscchheemmee  aanndd  eexxiisstteennccee  ooff  lliiffee  oonn  eeaarrtthh..  TThhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  tthheessiiss  wwaass  ppeerr  ssee  
aa  ttuuggbbooaatt  ttoo  ppuullll  tthhee  sscciieennttiiffiicc  tthhiinnkkiinngg  ffrroomm  aanncciieenntt  ttoo  mmooddeerrnn..  NNeevveerrtthheelleessss,,  DDaarrwwiinn’’ss  
OOrriiggiinn  ooff  SSppeecciieess  iiss,,  aafftteerr  tthhee  rreevvoolluuttiioonniizziinngg  ddiissccoovveerryy  ooff  DDNNAA  ccooddee  aanndd  uunnpprreecceeddeenntteedd  
rreesseeaarrcchh  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  bbiioocchheemmiissttrryy,,  wwoorrtthhyy  ttoo  bbee  tthhrroowwnn  iinn  aa  dduussttbbiinn..  HHiiss  bbooookk  
iinncclluuddiinngg  tthhee  tthheeoorryy  pprrooppoouunnddeedd  iinnssiiddee  iiss  oouuttmmooddeedd  aanndd  oobbssoolleettee  ttooddaayy  aanndd  aallll  ““ttrruuee  
sscciieennttiissttss””  aarree  eexxpplliicciittllyy  ffeedd  uupp  wwiitthh  tthhee  ddyyiinngg  ggiiaanntt  ooff  DDaarrwwiinniissmm..  HHiiss  bbooookk  wwaass,,  ooff  
ccoouurrssee,,  tthhee  ““BBiibbllee””  oonn  nnaattuurraall  hhiissttoorryy  uupp  ttoo  ssoommee  ttwwoo  ddeeccaaddeess  aaggoo,,  bbuutt  iittss  ttooddaayy’’ss  ssttaattuuss  
iiss  ddiiaammeettrriiccaallllyy  ooppppoossiittee..  HHaadd  DDaarrwwiinn  bbeeeenn  aabbllee  ttoo  ffoorreesseeee  ttooddaayy’’ss  rreevvoolluuttiioonn  ooff  
bbiioocchheemmiissttrryy,,  hhee  wwoouulldd  hhaavvee  nneevveerr  ddeecciiddeedd  ttoo  ppuubblliisshh  hhiiss  wwoorrkk..  AA  hhuuggee  nnuummbbeerr  ooff  
sscciieennttiissttss  iinn  tthhee  WWeesstt,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  AAmmeerriiccaa,,  ccoonncceeddee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ccoommppeelllleedd  ttoo  bbaassee  
tthheeiirr  rreesseeaarrcchh  oonn  DDaarrwwiinn’’ss  TThheeoorryy  ooff  EEvvoolluuttiioonn,,  ffoorr  tthheerree  iiss  nnoo  aalltteerrnnaattiivvee  vviieeww  aappaarrtt  
ffrroomm  tthhaatt  ooff  rreelliiggiioonn..  TThhee  bbeesstt  aavvaaiillaabbllee  bbooookk  iinn  tthhee  mmaarrkkeett  oonn  tthhee  ddeeaatthh  ooff  DDaarrwwiinniissmm  iiss  
MMiicchhaaeell  JJ..  BBeehhee’’ss  DDaarrwwiinn’’ss  BBllaacckk  BBooxx  ppuubblliisshheedd  bbyy  FFrreeee  PPrreessss,,  NNeeww  YYoorrkk..  MMiicchhaaeell  
BBeehhee  hhaass  eexxtteennssiivveellyy  iinnvveessttiiggaatteedd  DDaarrwwiinn’’ss  ccaassee  aanndd  iinntteennssiivveellyy  eexxccaavvaatteedd  tthhee  ffllaawwss  ooff  
DDaarrwwiinn’’ss  ““NNaattuurraall  SSeelleeccttiioonn””..    

IIssaa  DDaauuddppoottaa’’ss  ssttaannccee  aallssoo  ssttaannddss  iinn  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  ccrreeaattiioonniissmm  pprreeaacchheedd  iinn  QQuurraann  aanndd  
JJuuddoo--CChhrriissttiiaann  BBiibbllee..  IInn  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  vviieeww,,  tthhee  lleeaarrnneedd  wwrriitteerr  ooff  tthhaatt  aarrttiiccllee  iinnssttiiggaatteess  ttoo  
aannnnuull  tthhee  SSeemmiittiicc  ppoossiittiioonn  oonn  lliiffee  aanndd  eennddeeaavvoorrss  ttoo  iinnvvaalliiddaattee  tthhee  bbeelliieeff  ooff  bbiilllliioonnss..  IIff  wwee  
ppuutt  oouurr  ttrruusstt  iinn  DDaarrwwiinn,,  GGoodd  sshhrriinnkkss  ttoo  bbeeccoommee  aa  ggoodd  ooff  nnootthhiinngg,,  lleett  aalloonnee  ccoonnssiiddeerriinngg  
hhiimm  oommnniippootteenntt  CCrreeaattoorr..  

DDaarrwwiinn’’ss  EEvvoolluuttiioonn  iiss  aafftteerr  aallll  aa  tthheeoorryy,,  uunnaabbllee  ttoo  bbee  tteesstteedd  iinn  ttiimmee--ssppaaccee..  TThhee  aa  pprriioorrii  
nnaattuurree  ooff  EEvvoolluuttiioonniissmm  mmaakkeess  tthhiiss  tthheeoorryy  mmoorree  iinnttoo  aa  pphhiilloossoopphhiiccaall  ddeedduuccttiioonn  rraatthheerr  tthhaann  
aann  aa  ppoosstteerriioorrii  ii..ee..  sscciieennttiiffiicc  ffaacctt..  TThhee  wwaallll  ppaaiinnttiinnggss  iinn  nnaattuurraall  hhiissttoorryy  mmuusseeuummss  ddoo  nnoott  
ssttaanndd  iinn  tthheemmsseellvveess  eennoouugghh  eevviiddeennccee  ttoo  bbee  rreecckkoonneedd  aass  ssuubbssttaannttiiaall  rreeaassoonn  ttoo  bbeelliieevvee  iinn  
wwhhaatt  DDaarrwwiinn  pprrooppoosseedd  mmoorree  tthhaann  aa  cceennttuurryy  aaggoo..  IIff  ssoo,,  iitt  iiss  vveerryy  mmuucchh  lliikkee  tthhee  
““ssttaaggnnaattiioonn””  ooff  tthhoouugghhtt;;  hheennccee  uunnwwiissee  aanndd  uunnsscciieennttiiffiicc..  WWhhiillee  ccuurrssiinngg  tthhee  pprriieessttllyy  ccllaassss  
ffoorr  ffoorrcciinngg  oonn  ppeeooppllee  wwhhaatt  iiss  ssuuppeerrssttiittiioouuss  aanndd  pprreeaacchhiinngg  wwhhaatt  iiss  iirrrraattiioonnaall,,  tthhee  nnaattuurraalliissttss  
tthheemmsseellvveess  hhoolldd  aa  vviieeww  tthhaatt  oowwnnss  nnoo  lleeggiittiimmaaccyy  iinn  tthhee  eemmppiirriiccaall  wwoorrlldd..  TThhee  bbeelliieeff  tthhaatt  
mmaann  eevvoollvveedd  ffrroomm  aa  ffiisshh  oorr  ssoommeetthhiinngg  ssiimmiillaarr  iiss,,  iinn  ffaacctt,,  mmoorree  iirrrraattiioonnaall  tthhaann  aannyy  ooff  tthhee  
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mmyytthhss  ooff  aanncciieenntt  ddiivviinniittiieess..    

II  aamm  ggllaadd  ttoo  ssttaattee  tthhaatt  aallll  mmooddeerrnn  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchheess,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  iinn  pphhyyssiiccss  aanndd  
aassttrroonnoommyy,,  ppooiinntt  ttoo  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  cceennttrraall  ffoorrccee  tthhaatt  iiss  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  ccrreeaattiioonn..  IItt  iiss  aa  
rriippee  ttiimmee  ttoo  ““rreefflleecctt””  oonn  DDaarrwwiinn’’ss  ssttaannccee  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  aa  hhiigghhllyy  aaddvvaanncceedd  sscciieennccee  aanndd  
ddeetthhrroonnee  DDaarrwwiinniissmm  oonnccee  ffoorr  aallll  aass  aann  iinnccoonnggrruuoouuss  tthheeoorryy  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  hhiijjaacckkiinngg  tthhee  
ddiisscciipplliinnee  ooff  bbiioollooggiiccaall  sscciieenncceess  ffoorr  aarroouunndd  115500  yyeeaarrss..  
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AARREE  PPAAKKIISSTTAANNII  PPEEOOPPLLEE  AA  NNAATTIIOONN??  
  
  
  
TThhee  ttooppiicc  wwee  hhaavvee  bbeeffoorree  uuss  iiss  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  ““nnaattiioonn--hhoooodd””  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  iittss  
aapppplliiccaattiioonn  oonn  PPaakkiissttaannii  ppeeooppllee..  TThhee  qquueessttiioonn  iiss  wwhheetthheerr  wwee  ccaann  ccllaassss  PPaakkiissttaannii  ppeeooppllee  aass  
aa  mmoonnoolliitthhiicc  nnaattiioonn  oorr  nnoott..  TThhee  qquueessttiioonn  iiss  iinnddeeeedd  ddeemmaannddiinngg  aanndd  llaabboorriioouuss..  LLeett  uuss  
eexxpplloorree  iitt  ccrriittiiqquuiinngg  aallll  ppoossssiibbllee  ffaacceettss  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt..  IInnssooffaarr  aass  mmyy  hhuummbbllee  ooppiinniioonn,,  
PPaakkiissttaannii  mmaasssseess  ccaannnnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ssiinnggllee,,  hhoommooggeenneeoouuss  nnaattiioonn..  TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  
ooff  ffaaccttoorrss  aatt  wwoorrkk  bbeehhiinndd  tthhiiss  tthheeoorryy..  AA  mmaassss  ooff  117700  mmiilllliioonn  ccaannnnoott  bbee  ddeeccllaarreedd  aa  wweellll--
kknniitt  nnaattiioonn  oonn  tthhee  ssoollee  ggrroouunnddss  ooff  ppoolliittiiccaall  uunniittyy  aanndd  ssuuppeerrffiicciiaall  rreelliiggiioouuss  sshheellll..  TThheerree  iiss  
nnoo  ddoouubbtt  tthhaatt  eevveerr  ssiinnccee  tthhee  bbiirrtthh  ooff  nnaattiioonn--ssttaattee,,  tthhee  iiddeeoollooggyy  ooff  aa  ppoolliittiiccaall  nnaattiioonn  hhaass  
bbeeeenn  ggaaiinniinngg  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  ppooppuullaarriittyy..  TThheerree  iiss  nnoo  ootthheerr  tthheeoorryy  tthhaatt  ccaann,,  pprreesseennttllyy,,  
cchhaalllleennggee  tthhiiss  ccoonncceeppttiioonn  ooff  aa  ppeeooppllee’’ss  ssttaattuuss  ooff  bbeeiinngg  aa  nnaattiioonn  oonn  ssoolleellyy  ppoolliittiiccaall  
ggrroouunnddss..  FFoorr  iinnssttaannccee,,  GGeerrmmaannss  hhaavvee  mmaannyy  nnaattiioonnss  ii..ee..  rraacceess  wwiitthhiinn  tthheemm..  HHoowweevveerr,,  tthheeyy  
ddeeffiinnee  tthheemmsseellvveess  ttooddaayy  aass  ““GGeerrmmaann””  eexxcclluussiivveellyy..    FFuurrtthheerr,,  tthhee  BBrriittiisshh  aarree,,  hhiissttoorriiccaallllyy,,  aa  
pplleetthhoorraa  ooff  mmaannyy  mmuuttuuaallllyy  ddiissttiinncctt  nnaattiioonnss,,  ssuucchh  aass  AAnngglleess,,  SSaaxxoonnss,,  aanndd  NNoorrmmaannss..  
HHoowweevveerr,,  wwee  ccllaassss  tthheemm  aass  ““EEnngglliisshh””  ppeeooppllee  ttooddaayy  wwiitthh  aa  ggrreeaatt  mmuucchh  ooff  rreessppeecctt..  TThhiiss  ccaann  
bbee  aa  ccaassee  ssttuuddyy  ooff  mmooddeerrnn  ssttaattee  ccoonncceepptt  wwiitthh  tthhee  ffoorrmmuullaa  aapppplliieedd  aanndd  jjuuddggeedd  aaggaaiinnsstt  
sseevveerraall  ootthheerr  ppoossssiibbiilliittiieess..  TThhee  mmoosstt  nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttrriieess  ffaalllliinngg  uunnddeerr  tthhiiss  ccaatteeggoorryy  
bbeelloonngg  eeiitthheerr  ttoo  EEuurrooppee  oorr  ttoo  AAmmeerriiccaass..  WWhheenn  ccoommiinngg  ttoo  AAssiiaa,,  wwee  hhaavvee  oonnllyy  aa  ffeeww  
iinnssttaanncceess,,  ssuucchh  aass  CChhiinnaa,,  KKoorreeaa  aanndd  JJaappaann,,  bbeeccoommiinngg  nnaattiioonnss  tthhrroouugghh  aa  ssyysstteemmaattiicc  
ppoolliittiiccoo--hhiissttoorriiccaall  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..  
  
NNooww  lleett  uuss  ttuurrnn  ttoo  PPaakkiissttaann..  NNeeiitthheerr  PPaakkiissttaanniiss  nnoorr  IInnddiiaannss  aarree  aa  nnaattiioonn..  BBootthh  ooff  tthhee  
ccoouunnttrriieess  aarree  iiddeeoollooggiiccaall  aanndd  hhiissttoorriiccaall  ssttaatteess  rraatthheerr  tthhaann  nnaattiioonn  ssttaatteess..  TThheerree  iiss  aa  bbiigg  ddeeaall  
ooff  ppoollaarriizzaattiioonn  iinn  aallmmoosstt  eevveerryy  ffaacceett——bbee  iitt  aa  rreelliiggiioouuss,,  lliinngguuiissttiicc  oorr  eetthhnniicc  ssiiddee  ooff  oouurr  
ssoocciioo--ppoolliittiiccaall  lliiffee..  HHiissttoorriiccaallllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhee  IInnddiiaann  SSuubbccoonnttiinneenntt  hhaass  wweellccoommeedd  aanndd  
aaccccoommmmooddaatteedd  aallmmoosstt  eevveerryy  iinnvvaaddeerr  ccoommiinngg  ffrroomm  wweesstteerrnn  aanndd  ssoouutthheerrnn  ddiirreeccttiioonnss..  TThhee  
llaayyeerrss  ooff  iinnvvaaddeerrss  bbeeggiinnnniinngg  ffrroomm  AArryyaannss  ttoo  eenndd  wwiitthh  EEuurrooppeeaannss  aallll  bbrroouugghhtt  wwiitthh  tthheemm  
nneeww  ccuullttuurreess  aanndd  llaanngguuaaggeess..  TThheessee  lliinngguuiissttiicc--ccuullttuurraall  eelleemmeennttss  wweerree  ddeeeeppllyy  aabbssoorrbbeedd  bbyy  
tthhee  llaanndd  ooff  IInnddiiaa  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt,,  iinn  ffaacctt,,  ttrraannssffiigguurreedd  tthhee  oorriiggiinnaall  sshhaappee  ooff  tthhoossee  
ccuullttuurreess..  TThhee  pprroocceessss  ooff  tthhee  aassssiimmiillaattiioonn  ooff  ffoorreeiiggnn  ccuullttuurreess  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn——ppaarrttiiccuullaarrllyy  
pprreesseenntt  PPaakkiissttaann——ddeevveellooppeedd  iinnttoo  aa  ssttrraannggee  ssoocciiaall  ssyysstteemm  ooff  hheetteerrooggeenneeoouuss——iinnsstteeaadd  
ddiicchhoottoommoouuss——cchhaarraacctteerriissttiiccss..  TThhee  bbeesstt  eexxaammppllee  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ddeebbaattee  mmaayy  bbee  ssoouugghhtt  iinn  
tthhee  ddiiaalleecctt  cchhaannggee  ooff  PPaakkiissttaannii  llaanndd  ttaakkiinngg  ppllaaccee  oonnccee  eevveerryy  tteenn  mmiilleess..  TThhee  ssaammee  iiss  tthhee  
ccaassee  ooff  IInnddiiaa,,  ffoorr  IInnddiiaa  hhaass  hhuunnddrreeddss  ooff  ssuubb--ccuullttuurreess  aanndd  ssuubb--ccaasstteess..  
  
OOnn  tthhee  eevvee  ooff  ppaarrttiittiioonn,,  IInnddiiaann  SSuubbccoonnttiinneenntt  wwaass  aa  ppiieeccee  ooff  llaanndd  wwhheerree  558877  iinnddeeppeennddeenntt  
pprriinncciippaalliittiieess  eexxiisstteedd  wwiitthh  llooccaall  aauuttoonnoommoouuss  oorr  sseemmii--aauuttoonnoommoouuss  rruulleerrss..  TThhee  eexxaammppllee  ooff  
ssuucchh  pprriinncciippaalliittiieess  bbeeiinngg  KKaasshhmmiirr,,  BBaahhaawwaallppuurr,,  QQaallaatt,,  SSaawwaatt,,  JJoonnaaggaarrhh  eettcc..  TThhuuss,,  
ffoorrmmiinngg  tthhoossee  558877  mmuuttuuaallllyy  ddiissttiinncctt  ppeeooppllee  iinnttoo  oonnee  hhoommooggeennoouuss  ppeeooppllee  wwaass  bbyy  nnoo  
mmeeaannss  ppoossssiibbllee..    WWhhaatteevveerr  ffoorrmmuullaa  yyoouu  aappppllyy,,  wwhhaatteevveerr  eedduuccaattiioonn  yyoouu  pprroovviiddee,,  tthhee  
mmiilllleennnniiaall  ccuullttuurree  ooff  SSuubbccoonnttiinneenntt  ccaannnnoott  cchhaannggee  iinn  ssuucchh  aa  ddeessiirreedd  rraappiiddiittyy..  OOnnee  ooff  tthhee  
ttrraaggiicc  uullttiimmaattee  ooff  tthhiiss  ccuullttuurraall  ddiivveerrssiittyy  wwaass  sseeeenn  iinn  11997711,,  wwhheenn  BBeennggaallii  ssppeeaakkiinngg  
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mmiinnoorriittyy  ffoorrcceedd  WWeesstt  PPaakkiissttaann  ttoo  ssuurrrreennddeerr  tthheemm  tthheeiirr  rriigghhttss  ssoolleellyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  
ddiissttiinncctt  iiddeennttiittyy..  IIddeennttiiccaallllyy  ssaammee  iiss  tthhee  ccaassee  wwiitthh  ttooddaayy''ss  rreemmaaiinniinngg  PPaakkiissttaann..  
  
LLeett  uuss  nnooww  hhaavvee  aa  mmoorree  eemmppiirriiccaall  llooookk  iinnttoo  oouurr  nnaattiioonn..  MMaajjoorr  eetthhnniicciittiieess  ooff  PPaakkiissttaann  aarree  
PPaatthhaannss,,  PPuunnjjaabbiiss,,  BBaalloocchhiiss,,  SSiinnddhhiiss,,  HHaazzaarraass,,  GGoojjrriiss,,  SSaarraaiikkiiss,,  aanndd  ssiimmiillaarr..  TThhee  ccaassee  
bbeeccoommeess  rreeaallllyy  iinntteerreessttiinngg  wwhheenn  wwee  ttrryy  ttoo  ccoommppaarree  tthheemm  iinn  ssoocciioo--hhiissttoorriiccaall  ffrraammeewwoorrkk..  
NNoonnee  ooff  tthheessee  rraacceess  sshhaarreess  rreessppeeccttiivvee  ccuullttuurree  wwiitthh  aannootthheerr..  TThhee  oonnllyy  ccoommmmoonn  ffaaccttoorr  
aammoonngg  aallll  ooff  tthheemm  iiss  rreelliiggiioonn,,  IIssllaamm..  IInnddeeeedd,,  IIssllaamm  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aa  ccoommmmoonn  tthhrreesshhoolldd  ttoo  
ssaavvee  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ssiinnggllee  iiddeennttiittyy  iinn  PPaakkiissttaann,,  bbuutt  nnoott  ppoolliittiiccss..  OOFF  ccoouurrssee,,  wwee  aarree  ccaalllleedd  
PPaakkiissttaanniiss  wwhheerreevveerr  wwee  ggoo  iinn  tthhee  wwoorrlldd,,  bbuutt  tthhee  ffaacctt  iiss  tthhaatt  bbeeiinngg  ""PPaakkiissttaannii""  iiss  oonnllyy  aa  
ffaallssee,,  ssuuppeerrffiicciiaall  iiddeennttiittyy  hhaavviinngg  nnoo  wweellll--  ggrroouunnddeedd  rroooottss  wwhhaattssooeevveerr..  
  
LLeett  mmee  tthheerreeffoorree  ccoonncclluuddee  tthhaatt  PPaakkiissttaanniiss  aarree  bbuutt  aa  ddiissoorrddeerrllyy  ccrroowwdd  bbyy  eevveerryy  ddeeffiinniittiioonn  
ooff  aa  ccrroowwdd  aanndd  nnoott  aa  nnaattiioonn  bbyy  aannyy  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  wwoorrdd  ''nnaattiioonn''..  
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“Greek Foundations of Western Civilization” 
 
The Western Civilization is certainly a brainchild of Aristotle, for Aristotle is the peak of 
Greek genius. History witnesses that the millennial Greek intellectual rise that 
hypothetically began with Homer stopped on the person of Aristotle and then suddenly 
declined—never to rise again. Greek civilization did produce great men like Pythagoras, 
Xenophanes, Socrates and Plato before Aristotle; it could not, however, give birth to a 
single man of an identical stature after Aristotle. Apart from philosophy, even Grecian art 
and literature vanished after the age of Alexander’s teacher. It is, therefore, safe to assert 
that Aristotle’s death marks the subsequent downfall of the Hellenic Civilization. 

The Mycenaean Civilization was the precursor of the Hellenic Civilization. It was 
the race of the Mycenaean people that laid down the foundations of every such cultural 
element that was to be identified in the succeeding times as Hellenic (Greek) and 
Hellenistic (Greco-Roman).28 Mycenaeans, on the other hand, being highly skilled 
navigators, imported their civilization from the Orient across the Mediterranean, from the 
Medo-Persian soil—an expansion of Mesopotamian geography. The same had been done 
by the Cretans and Minoans before them. Medo-Persia was geographically so important 
that it was located at the crossroads of ancient civilizations; hence it naturally became the 
hub of the politico-economic activity of the ancient world. As it is the law of nature that 
the rise of one is the fall of other, the rise of Greek Civilization therefore crushed the 
grandeur of the Mycenaean Culture and marked its end.  

The relativity of the Greek culture, which is more frequently referred to as Hellenic 
culture, in the present times needs to be revisited and rediscovered in order to understand 
the nature of the Western Civilization. In other words, we need to investigate as to what 
extent we owe our “present civilization model” and its page and pageantry to the Greek. 
A logical question pops up at this stage: if Aristotle was the sealer of the ageing Greek 
Civilization, how could the Greek ideal be still relevant after the elapse of over two 
thousand years?  

Although the Orient has remained the cradle of civilization, the present model comes 
from the Occident. Modern culture is beyond doubt the apex of human history of 
civilization; but its cornerstone, rediscovered in the 16th century movement of 
Renaissance, is the very Greek Oikimune. Modern Western languages bear a good deal of 
Greek influence. The dominant discourse and culture of the modern world appears, in the 
simplest language, a leftover of the Greek civilization. Putting it in the right way, every 
aspect of modern Western life, from a tiny feature to a titanic one, is a reflection of Greek 
civics. 

After the fall of Roman Empire, Europe immediately sank into oblivion forgetting its 
grand past. The golden age of pleasure-giving gladiatorial sports was over and now 
Europe was in the quest of survival and internal peace. The remnant of Roman Empire, 
the Byzantium, exiled itself from the land of Europe and while seating in the Asia Minor, 
it locked its doors on the European world.  This oblivion of Europe continued for about a 
millennium and the sun of ancient learning and glory could not shine again until the 
Italian Renaissance—hence rendering the period as “Dark Age”. This infamous period of 
                                                 
28 Bertrand Russell, History of Western Philosophy, London: Routledge, 2000, p.28 
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Dark Age was not going to end soon and the rebirth of knowledge on European soil was 
partially conditional to the rediscovery of Aristotle. Interestingly enough, a rich culture 
was booming on the other namely eastern side of Mediterranean. Muslim lands were 
bounteously blessed with every facility as well as luxury of the day during the same 
period. Their civilization exhibited some of the most refined features ever witnessed by 
mankind. Muslim Spain, popularly known as Andalus among Muslims, was 
geographically not cut off from the rest of Europe, although culturally it did. The 
Andalusian cultural penetration towards the mainland Europe had been successfully 
checked and repulsed by Charles Martel at Tours in AD 732, which, rather than being a 
redemption, in fact, delayed Europe’s awakening and civilization-engineering for another 
seven hundred years. As Dark Age remains a total waste on the horizontal line of 
European history, the same era can be marked as the “brightest” period of Muslim 
civilization. Europe being inquisitive and intolerant in the clutches of rigid Papacy could 
not embrace the so-called “pagan” wisdom of the ancient. On the other hand, the 
Muslims, being tolerant and responsive, welcomed the legacy of the ancient that Heaven 
was about to confer on them. Therefore, they held it dear and soon afterwards they were 
able to transform the “deductive logic” of Greek science into “inductive rationale” of 
Muslim science. So was Aristotle saved by the Arabs and his work preserved in Arabic 
language.  

The frenzy of waging war in the name of religion has always plagued and paralyzed 
human cultures. No such wild or civilized community has lived on the face of earth that 
has not tasted murderous warfare in the name of God/gods. While warring Europe was 
attempting to drag itself out of the Dark Age, the international political scene suddenly 
became bipolar as a result of a religious edict issued from Rome. The close of 11th 
century AD saw the clash of two mighty Creeds for a small piece of land—both believing 
God to be on their side. Driven in intense religious fervor and extreme hatred for the 
“infidels”, the zealots of the Cross and the Crescent, asserting their claim for the Holy 
Land, ran into each other in AD 1095. Never before had Christendom attacked Islamdom, 
for the Muslim forces had thus far penetrated the lands previously occupied by Christian 
rulers, and Christendom was always on the defensive. The awakening of Christendom to 
reclaim the Holy Land of Christ’s crucifixion gave birth to the first Crusade—the 
inception of a series of holy wars that was to mount to eight Crusades in the following 
two centuries. It was in literal terms the first world war, fought on a large scale not 
between two hostile kings or states, but between two continents. The Crusades 
indubitably proved fruitless and devastating on both sides in terms of lasting ground 
gains. The real gain was, however, in the belated harvest of the Crusades, for the 
Crusades were, in fact, a meeting point of two worlds hitherto unknown to each other, the 
Orient and the Occident. It is this juncture in history to which we owe our Renaissance. 
Pope Urban the Second’s call for freeing Jerusalem from the “infidel” Mohammedans 
was, in one way or another, a pretext for the cultural exploration of the East. And so was 
dawned upon the West in the mist of huge misconceptions regarding the “barbaric 
Saracens” that the Muslim East had an extremely refined culture rich in every aspect. The 
gift of Crusades to the Christian West was, so to speak, Greek philosophy, Muslim 
science and their sophisticated jurisprudence. Books and culture were imported from the 
Middle East with a newfound enthusiasm and most importantly Aristotle was brought 
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back to Europe. Europe was now preparing to redefine itself as the chair of civilizations 
again, but this time the civilization being unmatched in human history. 

Critically analyzing, the Crusades left an inerasable mark on human history. The new 
learning so shattered the ideal of the Dark Age that the submissive Europe embarked on 
sedition against the sacred holds of the very Pontiff whom it previously expressed devout 
allegiance. It was a ripe time to cut the shackles and move ahead rationally and 
independently. The new learning from the East had thus far brought Europe to the 
doorsteps of the modern civilization. The ideal of “Chivalric Knighthood” magically 
appealing during the medieval ages had been replaced with the cultured status of 
“University Wits”. In this transitional period, the metamorphosis of Europe was taking 
place under the influence of a unique psyche unheard of before. Religion seemed to have 
become misfit in the transforming psychology of the European world, for the tight hold 
of the Church for centuries had suffocated all strata of the people. European spirit, being 
restless and adventurous by instinct, could not solely feed upon the mysterious 
interpretative system of the Catholic Church. It has been, thus, inherent in the psychology 
of modern civilization to repel and repulse religion at every level. Reformation, 
Renaissance, Enlightenment and Age of Reason, for instance, were all the products of 
this psychomorphosis. It would be wise indeed to expound that the innate nature of 
modern civilization has remained secular at the lowest ebb and atheistic at the uppermost 
flow. Morality and piety, both being obsessions of religion, gradually died out in the 
inhospitable new world. Religion could only apparently change the texture of European 
life in the medieval ages and no inner transformation could literally take place. The actual 
man of Europe forthwith came out of the superficial shell when once loosened.  

The Greek were secular and democratic, and their gods were much like the humans 
subject to fate. Olympian gods were not almighty beings and they were accorded the 
designation of a race only superior in some respects. Today, the role of the fate had been 
taken over by Nature, a word commonly accepted in every circle of people, and the world 
being secular and democratic. Man has acquired himself the features of Greek gods and 
attained the rank of superman—an equilibrium with Olympian race of gods. In its 
disposition, modern civilization can in no way be compared with any civilization in 
history other than that of Hellenic, for it was solely the Grecian Sophia that dared go 
beyond gods and what was considered humanly possible. The most common feature 
among all ancient civilizations was their adherence to supernatural namely, religion. 
Religion constituted the bedrock of socio-economic and political spheres in every ancient 
culture. Kings were the images of gods, their incarnations and representatives on earth. 
Politics was thus an institution consecrated. The Greek soil, however, could not cultivate 
the sense of submission to this tradition and set up a homo-centric political system of 
their own choice disregarding gods: democracy. 
 
Since Arabic served as only an interim language in the blank-period of European history 
and Greek language alongside its successor Latin was much more coherent to the 
European linguistic system, the European scholarship, once having come to its own, 
broke with what was bequeathed to them by the Arabs. Although they had to detour in 
order to bypass the Arabs, they successfully managed it through intensive as well as 
extensive labor in the search of ancient manuscripts scattered throughout Europe. The 
consequence of such a quest was indeed amazing. 
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With the end of European Dark Age, the Muslim Dark Age sets in. As soon as Muslims 
disowned the intellectual legacy and dynamism of their own ancestors and adopted 
theological rigidity, the doorways of progress closed on them and their civilization-model 
became misfit for the subsequent times. Even today, the Muslims are equally at odds with 
the West as they were a millennium ago; however, the difference being reversed. Ibn 
Khaldoon’s thesis of the rise and fall of cultures and civilizations perfectly fits here, for 
indifference to learning and innovativeness, complete absence of exploration, and fixity 
of ideological thought cause such stagnation that eventuates the fall of a high profile 
culture into the nadir of ignorance and chaos. The fate of the Muslim civilization was, at 
large, not different, and the Muslims of today have an absolute right to express their 
historical frustration. They were indeed destined to turn prejudicial towards the West, for 
their civilization had nothing in common with that of Europe. Moral decadence and 
decline in spirited affiliation proved the death-blow for the grand Muslim civilization in 
its second millennium. Today’s mess of Muslims is a reactive force against the secular 
nature of Western worldview. Their uneasiness with the mismatching, globalizing forces 
of Western skepticism, scientific wonders and economic might is visible in their violent 
reaction to all Western icons. This “violent reaction” has systematically been crystallized 
into a “permanent behavior” of the whole Muslim world. They always find asylum in the 
medieval past with a recurring nostalgic recourse to the “golden age” of Ummah. Such a 
formation of fixed ideals is possible only in an environment of religious fundamentalism, 
where radical rhetoricians play with laymen’s emotions exploiting their love for one to 
arouse hatred for another. It passes off when a religious community formulates its 
hierarchy, which, in turn, briskly manipulates the society and assumes the status of 
godhead with multiple hypostases. It is now the Muslim world that is inquisitive and 
intolerant, whereas Europe had learnt to become tolerant and responsive centuries ago. 
Having come this far, I would like to remind you the famous lesson of history i.e. 
“history repeats itself”. History indeed repeats itself, but in different angles in order to 
maintain its universal character. Europe’s religious fundamentalism, under papal 
authority, bore the carnage of Crusades in the Dark Age and modern Muslim 
fundamentalism has given birth to a global violence that the dominant discourse of the 
time has branded as “terrorism”. Both of the causes remain an aftermath of fanaticism, 
implying that no doctrine other than the one majority approves of can be revered or 
professed in a given space and time.  
 
Insofar as the tense global air is the question of the day, it is indeed a clash of 
civilizations—the clash between the secular Western and nostalgic Muslim civilizations. 
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