
CultureTalk Kazakhstan Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu 

Kazakh and Other Languages 

 

Kazakh transcript: 

 

Қазақстанда, қазырғы уақытта, мемлекет программасы бойынша əрбір адам үш 

тілде сөйлеу керек деп қойылады. Бірінші тіл ол қазақ тілі – ол мемлекеттік тілі, 

қазақтардың тілдері. Екінші тілі – орыс тілі. Орыс тілі – ел қатынас тілі. Жəне 

ағылышын тілі. Қазырғы уақытта қазақтардың əрбірі екі тілде сөйлейді: қазақ жəне 

орыс тілдерінде. Орыс адамдар қазақ тілін көбінесе білмейді. Бірен-саран орыс 

адамдар қазақша біледі, сөйле алады. Бірақ көбінесе орыстар қазақ тілді білмейді, 

оны ұқпайды да. Сонымен қазырғы уақытта кішкентай балалар мектептерде екі 

тілден басқа үшінші ағылшын тілін білу керек. Біз екі тілде сөйлейміз: қазақ тілінде 

жəне орыс тілінде. Бұлар мүлдем əртүрлі тілдер. Сол үшін осы екі тілді білу 

ешқашан да адамдарға артық болмайды. «Неге?», десеңіз, қазақ тілі өте қиын, 

аглютинативтік тип, орыс тілі де өте қиын. Сіздер оны салғастырсаныз неміс 

тілімен салғастыруға болады. Сол үшін сіздер осы екі тілден басқа үшінші 

ағылшын тілін білсеніздер, ол өте сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. 

 

 

English translation: 

 

Nowadays in Kazakhstan, according to the government program, all people must speak 

three languages. The first is the Kazakh language. It is the state language, the language of 

the Kazakh people. The second is the Russian language. Russian is the language of inter-

ethnic communication, and the English language. Nowadays all Kazakhs speak two 

languages. Usually the Russians don’t speak Kazakh. Very few Russians know the 

Kazakh language. Most Russians don’t speak or understand Kazakh. Nowadays children 

at schools, in addition to the two languages, must speak the third language, English. We 

can speak two languages, the Kazakh language and the Russian language. They are quite 

different languages. That is why knowing these two languages is always helpful. The 

Kazakh language is very difficult. It belongs to an agglutinative type and the Russian 

language is also difficult. You can compare it with the German language. That’s why. I 

think if you, besides these two languages, can speak English, it will be very helpful for 

you. 
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