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Pagliban… isang malaking suliraning kinakaharap ng mga kabataang mag-aaral 

sa kasalukuyan. Ngunit paano nga ba natin ito masusulusyunan? Ano ang 

masasamang epekto nito sa ating mga kabataan? Ano ang mga sanhi at bunga 

nito? At bilang isang mag-aaral, paano nga ba ako makakatulong sa pagsugpo 

nito? Papaano maiiwasan ito? Sa papaanong paraan ito masusulusyunan ng 

mga ahensya ng pamahalaan?

Marahil, isa sa mga nalalaman kong dahilan nito ay ang KAHIRAPAN. Marami sa 

mga kabataan ngayon ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon, gustuhin man 

nilang makapasok sa paaralan ay wala silang sapat na pambaon upang 

makapasok. Ikalawa ay ang PROBLEMA SA PAMILYA. Ito rin ang dahilan kung 

bakit marami sa mga mag-aaral ay nakakaisip ng mag-cutting classes dahil sa 

sama ng loob sa mga magulang. Away siguro ng away ang kanyang mga 

magulang kaya naisip niya na magbulakbol na lamang sa mga ito. At ang 

panghuli ay ang IMPLUWENSIYA NG MASASAMANG BARKADA, ang 

masamang dulot ng modernong kabataan na isa ring suliranin ng bayan.

Maraming masasamang epekto ang nakikita ko sa suliraning ito. Una sa lahat, 

pag madalas na ang pagliban ng mag-aaral sa klase ay maaaring ibagsak ito ng 

kanyang tagapayo. Sumunod dito ang tuluyan ng paghinto nito sa kanyang 

nasimulang pag-aaral. Liliit ang pagkakataon nitong magkaroon ng maayos at 

marangal na pamumuhay sa hinaharap. Maaari pa silang maging tambay lang sa 

tabi-tabi at malulong sa mga krimen. Dahil naniniwala ako na ang pagkakaroon 

ng EDUKASYON pa rin ang ating magiging gabay sa pag-unlad at ito lamang 

ang pamanang mananatiling taglay natin sa pagtahak natin sa panibagong yugto 

ng ating buhay.



Bilang isang mag-aaral, dapat siguro na ipagbigay-alam sa mga magulang kung 

ano ang dahilan ng pagliban ng anak sa klase. Nararapat din na intindihin ng 

guro ang kalagayan ng mag-aaral kung may kinakaharap man itong problema. 

Dapat din nating kausapin ito ng maayos upang mailantad ng mga mag-aaral 

ang mga problemang kinakaharap nito. Sa aking palagay, nararapat siguro na 

magbigay ng mga scholarships ang pamahalaan para sa mga deserving 

students. Sa ganitong paraan, maiiwasan na ang pagliban ng mga mag-aaral sa 

klase. Pero para sa akin, ang PAGMAMAHAL AT PAGGABAY pa rin ng mga 

magulang ang mabisang paraan upang malunasan ito.  Dahil kung pupunan ng 

mga magulang ng pagmamahal ang kanilang mga anak ay hindi na nila maiisip 

na magbulakbol sa pag-aaral, sa halip ay PAGBUTIHIN pa ito.


