
Кеңес билігі кезіндегі идеологиялық тәрбиеден шаршадық деп, өтпелі 
кезеңдегі идеологиясыздыққа, тәрбиесіздікке тап болдық. Бұндай оқулықтар 
әсіресе жастар тәрбиесінен айқын көрінуде. Жастар арасындағы тәрбие 
жұмысымен айналысатын бұрынғы комсомол, партия органдарының 
орнындағы Жастар ісі, саяхат жене спорт жөніндегі министрліктің немен 
айналысқанын жұрт ақыры білмей- ақ кетті.

Республикамыздың халқының тең жарымынан астамын 30 жасқа дейінгі 
жастар құрайды екен. Міне, осы жастарымыздың бүгінгі хал- жағдайы қай 
деңгейде деген сұраққа назар салып қарасақ, көптеген келеңсіз құбылыстар 
көзге шалынады.

Әр елдің экономикасын, мәдениетін, тұрмыс жағдайын, салт- дәстүр мен 
әдет- ғұрпын көз алдымызға елестету мақсатында сіз ол елдің Бұқаралық 
ақпарат құралдырына көз салып, тыңдаймыз. Тек сол арқылы жаңа ақпаратқа 
ие боламыз. Телевидение, газет, радио әр елдің өмір тіршілігінің айнасы деп 
айтуға болады. Мысалы, жапондарды біз бүкіл әлемге әйгілі аттармен жаңа 
коммуникация құралдарын, тұрмыстық техниканы және көліктерді 
шығаратын еңбекқор, салт- дәстүрін бекем ұстайтын ел екендігін ақпарат 
құралдары арқылы білдік. Мүмкін ол елге барсақ, білгеннің үстінен біле 
түсеміз. Бұқаралық Ақпарат Құралдарынан беріліп жатқан мәдени 
бағдарламалар қай елдің болмасын ой-санасының, тұрмыстық деңгейін 
көрсетеді. Бүл мәселе жарнама ісіне де байланысты өзіміздің осындай құлаш- 
құлаш дүниенің ішіне байқамай еніп кетуіміз де ғажап емес.

Қазақстан Республикасы көпұлтты болғандықтан астанамызға, елімізге 
дүние жүзінен ағылып қонақтар, қандас-бауырларымыз келіп жатқанын 
бәріміз білеміз. Олардың өмір сүру ортасы мүлдем басқаша болғандықтан 
біздің кемшілік- мінімізді тез арада байқап қалады.

Теледидардан берілген жарнаманың көбісі шетелдің өнімдерін 
жарнамалаумен айналысады. Сонда өзімізден өзіміз қайда кеткен.. Бұдан 
шығатын ой Қазақстан экономикасында тауар өндіру ісі төменгі дәрежеде жүр 
деуге болады.

Сонау 1996 жылдары таңсәріде радионың құлағын ашып қалсаңыз соңғы 
жаңалықтарды айтар- айтпастан диктордың барынша көтеріңкі дауыспен: 
«Қазақ радиосының ақпаратты бағдарламасының демеушісі- Мобил- оил 
компаниясы, Мобил- Оил - энергиясының үлкен мүмкіңдігі » деген салтанат 
пен мақтанышқа толы дауысын естір едіңіздер. Ол аздай хабарлама орыс 
тілінде тағы қайталанады. Әрине, өзіндік музыкалық көркемдеумен.

Өзімізше дербес мемлекетпіз, тәуелсіз республикамыз деп, сыртқа 
жүнімізді қампайтқанымызбен маңдайымызға біткен жалғыз мемлекеттік 
радиомыз демеушіміз пәленше деп, әлдебір шетелдік компанияның атын 
күніне әлденеше рет бар дауыспен қайталап жатса, мемлекеттігімізден не 
пайда, не қайыр. Қаншама шетелдің қаржысына тәуелді болсақ та елдің рухын 
жасытпас іске бармайықшы, «қазақ радиосы» деген сөз, «қазақ елі» болып 
естілетінін ұмытпасақ екен дегім келеді.

Бүгінгі жарнаманың көрген күні де кешегісінен алыстап кете қойған 
жоқ. Әлі де сол дайын жарнаманы қазақшалаумен ғана айналысып келеміз.


