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RReepprroodduuccttiioonn  oorr  ttrraannssllaattiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  wwoorrkk  wwiitthhoouutt  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  

tthhee  ccooppyyrriigghhtt  oowwnneerr  iiss  iilllleeggaall..  RReepprroodduuccttiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ppuubblliiccaattiioonn,,  
ssttoorriinngg  iinn  rreettrriieevvaall  ssyysstteemm,,  oorr  ttrraannssmmiissssiioonn  iinn  aannyy  ffoorrmm  rreeqquuiirreess  aa  pprriioorr  

ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  BBIIRRFF  iinn  wwrriittiinngg..  
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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  eeqquuaall  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..    

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  



����������	 
���� �� �������

Bab-ul-Ilm Research Foundation 3

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.. Nay, 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’’..  


