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қоғамдық-саяси,  көркем-әдеби

ЖұмАдАғы      Жүздесу
тәуелсіз  басылым

БүгіНгі сАНДА

қА
зА

н

АУЫРСАҢЫЗ САЙЛАУХАН 
ЕМШІГЕ ХАБАРЛАСЫҢЫЗ: 

Тел.: 8-701-179-06-06

«сАйлАуХАн суы» - мыңЖылдық  құбылысы

«сАЙЛАУХАН 
сУ»-дың адам 

сенбейтін 
ғажайыптары 

көп.

Тылсымнан хабар 
беріліп, судың бетіне 
келіп түсетін суреттер

Мағынасы: 
“сайлаухан 
суды 
аялайды”

Ауырсаңыз, Сайлаухан ханымға хабарласыңыз. Тел.: 8-701-179-06-06

«САЙЛАУХАН СУы» 
қАЙНАр бұЛАғы

“Жұмадағы Жүздесу” газетіне Жазылыңыз!
Өздеріңіз сүйіп оқитын “Жұмадағы жүздесу” газетіне жазылу Батыс Қазақ

стан облысындағы барлық “Қазпошта” бөлімшелерінде жүріп жатыр. 
асығыңыздар! Жазылыңыздар!

“Жұмадағы жүздесу” газетімен өз жанұяңызда қауышыңыздар!

“есе қАйырып, 
есеп АйырылысАтын 
Жер емес”

Ауылдың ертеңі 
жоғАлсА, қАзАқтың 
ертеңі болмАйды...

Мыңжан BAIZHANIN:

бӨпе сыйлАйтын АпАй 
Қазақстанның барлық аймағынан көпте-

ген жас жұбайлар бала сүю үшін Анар 
апа ға келіп емделіп, нәрестелі болуда.  
Анар апа қашық тан да ем жүргізеді. Егер 
сәби сүйе алмай жүрсеңіз, хабарласыңыз:

АНАР АПАНЫҢ БАЙЛАНЫС НӨМІРЛЕРІ: 
+7 701 849 43 99. 

+7 771 183 71 93. +7 701 378 06 79.

«қуыршАқ  
қыздАрғА» 

сұрАныс  
қАйдАн  келеді? 



Мерейтой құтты болсын!

“САЙЛАУХАН СУДЫҢ” ЕМДІК ҚАСИЕТІ
ШИПАГЕР ШАПАҒАТЫ

Сайлаухан Әуелбаева 
ежелгі емшілердің 
отбасында дүниеге 

келді. Оның феномені 
ғарыштық энергияға ие 
болып, жоғары күштерден 
түрлі ақпарат алады.

Бала кезінен бастап, 
Сайлаухан  мистикалық 
ғажапты тудыратын керемет 
қабілеттерге ие болды. Бірде 
қыз Сайлауханның сол қолы 
қатты ауырады. Сайлаухан 
сол қолын оң қолымен 
ұстаған кезде, ауырсыну 
дереу жоғалып кеткен. Қыз 
Сайлаухан ауылдағы алдағы 
оқиғаларды алдын-ала 
болжап және келесі сәтте 
не болатынын айта алыпты. 
Ең бастысы, кішкентай қыз 
Сайлаухан суға үйір болыпты.  
Қыз үнемі сумен ойнап, 
өзеннің жанында болған. 
Көптеген адамдар баламен 
не болғанын түсінбеді, неге 
ол су көздеріне деген ынта-
жігеріне ие болды? Бірақ 
бүгінде біз бұл кездейсоқ 
емес екенін білеміз. Сол 
кезден бастап сумен күшті 
байланыс пайда болды. 
Және оның сыйы адамзат 
тарихындағы бірегей табиғи 
құбылыс болады. Сайлаухан 
судың атқаратын қызметі,  
“Сайлаухан су”-дың 
құпиясы, “Сайлаухан су”-
дың емдік қасиеттері туралы 
атап өтуіміз керек. “Сай-
лаухан су”-дың сан алуан 
қасиеттері бар, мәселен: 

“Сайлаухан су” иммуни-
тет жүйесінің негізін сала-
тын жілік майының түрлі 
ауруларға қарсылығын 
күшейтеді. “Сайлаухан су” – 
дәрумен, адам ағзасындағы 
минералдарды ерітеді.

“Сайлаухан су” - азық 
құра мын дағы керекті эле-
мент тер дің ағзаға сіңуін 
арт тырады. Эритроциттің 
жұмыс өнімділігін артыра-
ды. Жасушаларды оттегімен 
қамтамасыз етіп, қалдық 
газ дарды өкпеге тасымал-
дайды. Дене температура-
сын реттейді. “Сайлаухан 
су” – мидың функциялары 
үшін күш және ғарыштық 
энергия көзі. Стресс пен де-
прессияны басады. Ұйқыны 
жөнге келтіреді, шар ша-
ғанды кетіреді, теріні жұм-
сартады. Көздерге жанар 
береді, ағзада қан жасалуын 

«САЙЛАУХАН» емдеу-сауықтыру кешенінің бас ди-
ректор, бас дәрігер-реабилитолог және емдеудің 
100-ден астам түпнұсқа әдістерінің авторы САЙЛАУ-
ХАН ӘУЕЛБАЕВАның “Сайлаухан суымен” емдеу ме-
тодикасы туралы оқырманға түсіндіруді жөн көрдік. 

реттейді. Инфекция мен рак 
ауруына қарсы иммунитетті 
күшейтеді. Қанды сұйылтып, 
қан айналымы кезінде 
қоюлануының алдын алады. 
Етеккірден бұрын келетін 
сырқат пен дене қызуын баса-
ды. “Сайлаухан су” – қанды 
сұйылтып, қатты заттардың 
шөгуіне кедергі жасайды. 
Салмақ қосуды жеңілдетеді. 
Жүктілікте жүрек айнуын 
азайтады. Кәрілікте есінен 
алжасудың алдын алуға 
көмектеседі. “Сайлаухан су”-
дың бұдан өзге өте көптеген 
қасиеттері бар. 

***
Сайлаухан 

Сұлтанғазықызы:
“Маған бірде ғайыптан: 

“Сен адамды сумен 
емдейтін боласың”деген 
ақпарат келді. Болашақта 
сумен емдейтін 
орталық ашатыным-
ды және халықты сумен 
емдейтінімді алдын ала 
білдім. Сондықтан да Алла 
берген күш қуатымды 
суды қуаттандыруға 
бағыттадым. “Сайлаухан 
судың” ғажайыптарын 
адамдарды емдеу 
процессінде жиі пайдала-
намын. Қазақ жеріндегі за-
мандастарымды ғасырдың 
кеселдері мен сан түрлі 
дерттерден аман алып 
қалу үшін де “Сайлаухан 
судың” қасиетіне жүгінемін. 
Адамдарды телефон 
арқылы емдейтін кездерім 
бар. Мәселен оның бойында 
қандай ауру болса, ол ту-
ралы ақпарат маған дереу 
беріледі. Содан бірден ол 
кісіге ем жүргіземін.

***
 “Сайлаухан су” арқылы 

емделу тиімді нәтижеге 
және адам ағзасын жылдам 
қалпына келтіруге әкеледі. 
“Сайлаухан су”-дың ерекше 
қасиетке ие екендігі - 
қазақстандық ғалымдардың 
көптеген зерттеулері мен 
сынақ есептерінде расталған. 

*** 
“Сайлаухан су”  - жоғары 

сапалы ақпаратқа сәйкес 
жасалған және әлемге 
әйгілі космоэнергетик, адам 
ағзасын қалпына келтіру 
медицинасының докторы 
САЙЛАУХАН ӘУЕЛБАЕВА 

ханымның табиғи сыйы - бұл 
мыңжылдық құбылыс! 

“Сайлаухан су” - 
онкологиялық, қант диабеті, 
гипертензия, гипотензия 
және тері аурулары сияқты 
созылмалы және емделуі 
қиын көптеген ауруларға 
тиімді түрде қарсы тұрады.

“Сайлаухан су” - 
қуатты энергетикалық 
компоненттерге ие, оған 
жақын адам автоматты түрде 
оң энергиямен зарядталады, 
аурасы өзгереді, денсаулығы 
мен көңіл-күйі жақсарады, 
күш пен жақсы рухтар пайда 
болады, барлық аурулар 
жасушалық деңгейде 
жоғалады.

“Сайлаухан су” - асқазан, 
бауыр, бүйрек, жүрек-
тамыр, тыныс алу, ас қорыту 
және жүйке жүйелерінің 
ауруларын емдейтін керемет 
өнім.

“Сайлаухан су” - құлақ, 
жұтқыншақ, мұрын, анемия, 
туберкулез, демікпе, 
менингит, сондай-ақ 
бас ауруы, ерлер мен 
әйелдердің жыныс жүйесі, 
тірек-қимыл жүйесі және 
семіздік ауруларын емдейді. 
Ерекше су ағзаны оттегімен 
байытады, адамның ерік-
жігерін және әлеуетті 
мүмкіндіктерін нығайтады, 
жүкті әйелдерді босануға 
дайындайды және жүктілік 
кезеңін қалыпқа келтіреді, 
гормоналды жүйені қалыпқа 
келтіреді, ұйқысыздықпен 
күреседі. 

“Сайлаухан су”-дың 
энергиясы сіздің үйіңізді 
қорғайды, үй жануарларын 
кез-келген аурудан емдейді 
және автокөлік жүргізген 
кезде, егер ол “Сайлаухан 
су”-мен жуылса, жазатайым 
оқиғалардың алдын алады.

“Сайлаухан су” арқылы 
- өсімдіктерді, бақшаларды,
жылыжайларды суарып,
сақтап, колорадо қоңызы
мен басқа да өсімдік
зиянкестерінен арылуға
болады. Сонымен қатар,
суару кезінде топырақтың
құрамы сапалы өзгереді, ол
нәзік болады, енді шымтезек
пен құм, химикаттар
қосудың қажеті жоқ.
Мұндай топырақта көң мен
өсімдіктердің қоқыстары
оңай өсіп кетеді. Осылайша,
“Сайлаухан су” табиғи суын
қолданудан тиімді нәтиже
аласыз!

   “Сайлаухан су”-ға емдік 
мақсатта монша салып, 
шомылуға болады.

“Сайлаухан су”  - бұл ұзақ 
өмірдің нағыз эликсирі.

***
Сайлаухан Сұлтанғазы-

қызының “Сайлаухан 
су” арқылы медициналық 
кешенді емдеуінің барлық 
әдістері Еуропа елдерінің 

сапа сертификаттарына ие, 
халықаралық тану және 
Лондонда, Швейцарияда, 
Италияда, Ресейде және 
Украинада жоғары 
марапаттарға ие. 

Сайлаухан Әуелбаеваның 
емдік әдістері өмірдің сапасы 
жақсаруына және ұзақтығына 
әсер етеді. Ем ішкі және 
сыртқы органдардың 
жасаруына жауапты, сондай-
ақ теріс ой-көзқарасты 
- қызғаныш, реніш және
басқа жағымсыз көріністерді
алып тастайды. Сайлаухан
ханымның емдеу әдісі ішек
флорасын қалпына келтіреді,
дисбактериозды және тік
ішектің ауруларын емдейді.

Сайлаухан ханымның 
бірегей әдістемесі 
эндокриндік бездермен 
және барлық түтікшелермен, 
тамырлармен, капиллярлар-
мен жұмыс істей алады. 

***
Сайлаухан 

Сұлтанғазықызы:
 “Емделетін адамдарға 

қуаттандырылған бұл 
суды қалай пайдалану 
керектігі және оны-
мен қалай емделуге 
болатындығын түсіндіріп 
беріп отырамын. Өзім 
қуаттандырған су жақсы 
нәтиже әкеліп, сырқаттар 
айыға бастайды. 29 жасым-
да қола мүсінім арқылы су 
дайындала бастады”. 

***
“Сайлаухан су”-ды 

ғалымдар тексеріп, өзіндік 
медициналық анықтамаларын 
жасады. Адам бойындағы су 
құрамының өзі 86 пайыздан 
құралады екен. Адамның ау-
ырып тұруының себебі: ішкі 
энергетикасының бұзылуына 

байланысты. Сондықтан да 
су адамның ішкі жағдайын 
қалпына келтіріп, адам 
ағзасындағы үйлесімділікті рет-
теп отырады. Адам ағзасына 
енген су адамды жасушалық 
негізде қалыпқа келтіре ба-
стайды. Яғни, адамның өліп 
қалған жасушалары қайта жан-
данады. Яғни, адам бойындағы 
бұзылған энергетика бірте-
бірте қалпына келе бастайды. 
Су кристалдарында үздіксіз 
қозғалыс болып жатады. Су 
толық қатпаған кезде жіңішке 
«құбырларда» өсімдік сабағы 
немесе тірі ағзалардағыдай 
циркуляция орнығады. Әрбір 
кристалдың өмірі ұзарған сай-
ын, адамның «өмір шырыны» 
мен жақындығы артады. Адам 
ағзасына ең пайдалы су – осы. 
Зерттеулер көрсеткеніндей 
жас сәбилер мен жануарлар 
төлдерінің жасушаларындағы 
судың құрылымы тіпті ерекше. 
Егер де 20 мың есе ұлғайтатын 
микроскоппен қарасақ, қар 
ұлпасына ұқсас құрылымды 
көруге болады. Бұл – «су 
кластері» деп аталады. Ол өте 
күшті емдік қасиетке ие, жа-
сушалардан токсиндерді шы-
ғарады, қартаюды тежейді, т.б.

Мінсіз таза су табиғатта жоқ. 
Тіптен зертханалық жағдайдың 
өзінде ешкімге де оны бөліп 
алудың сәті түспеген. Ресей 
ғалымдары тек диаметрі 2,5 
см болатын жоғары таза су 
бағанын алды. Нәтижелері 
таңдай қақтырды. Мұндағы 
молекулаларды ажырату үшін, 
осы бағанға 900 кг күш қажет 
екен. Міне, суы осындай көлдің 
бетімен емін-еркін жүруге 
болады. Иисус Христостың су 
бетінде жүре беретіндігі ойдан 
шығарылған аңыз емес, оның 
рухани күші судың қасиетін 

арттырып, адам көтере алатын 
қабілетке жеткізген. Сондықтан 
болашақта Киелі кітаптардағы 
Мұса пайғамбардың теңіз 
суын екіге айырып, ортасынан 
жол ашуын ғылыми негізделуі 
мүмкін. Осы салада ашылған 
таңқаларлық жаңалықтармен 
Ресей, Қазақстан, Израиль, 
АҚШ, Англия, Австрия, Жа-
пон, Қытай, Тибет ғалымдары 
таныстырды. Жапон ғалымы 
Эмото Масару судың сезгіштік 
қабілетін суретке түсірді.

***
Сайлаухан 

Сұлтанғазықызы:
“Өзім дайындап отырған 

судың есте сақтау қабілеті 
мен ақпарат қабылдайтын 
ұяшықтары жайында ай-
тар болсам: менің жай 
көз-қиығым ғана түскен 
суымыздағы ақпаратты 
қабылдайтын ұяшық саны 1 
079 000 ұяшықты құрайды. 
Ал енді арнайы дайында-
латын судағы ақпарат 
қабылдау ұяшығының 
мөлшері 2 933 000 сан 
мөлшерін көрсетіп отыр. 
Бұл сан көрсеткіші адамның 
ақылына сыймайды. Осыған 
дәлел ретінде маған 
тылсымнан хабар берілу 
арқылы, судың бетіне келіп 
түсетін суреттерді атап 
көрсетейін. 2011 жылдан 
бері судағы ақпарат көздерін 
суретке түсірудеміз. 
Құдіретті Алладан келіп 
түскен судағы таңбалары 
бар суреттер саны 5000-
ға жетіп, асты. Біздің 
суреттердегі ақпараттың 
көздері және олардың 
құпиялары, ақпарат сақтай 
алатындығы айдан анық 
көрініп тұр. Ғалымдар осы 
суреттерді зерттейтін 

болса, бұл жер бетінде бұрын 
соңды болмаған сенсация бо-
лайын деп тұр”. 

***
Тағы да бір қуанышты ха-

бар: Сайлаухан Әуелбаева 
ханымға Халықтық медицина 
саласында әлемдік деңгейдегі 
ғылыми-теориялық зерт-
теу тұжырымдамасы үшін 
Италияның Стреза қаласында 
өткен саммитте «Ғылымдағы 
есім», Ұлыбританияда 
«Әлемнің таңдаулы ғалымы» 
атағы берілді. 

***
Сайлаухан Сұлтанғазықызы:
“Айта кететін бір жайт: 

шетел ғалымдары, Лондонның 
өзінде біздің орталықты 
ашу туралы өтініш білдірді. 
Еуропалықтарға біздің емдеу 
шараларымыз ұнап қалды. 
Осыған сәйкес Еуропа Биз-
нес Ассамблеясы “Сократ” 
комитетінің зерттеуі бой-
ынша Италия мемлекетінде 
өтетін саммитке шақырылып, 
әлемдік деңгейдегі ең «үздік» 
медициналық орталықтың номи-
нанты атанған жайымыз бар”. 

***
Ғалымдар “Сайлаухан 

су”-ын белсендендірілген не-
месе активтендірілген деген 
тұжырым айтуда. “Сайлаухан 
су” - әртүрлі бағытта жұмыс 
істейді. Бірінші денсаулыққа 
келер болсақ, созылмалы ау-
руларды емдеуде өте үлкен 
нәтиже беруде. Тері аурулары, 
іш құрылысының аурулары, 
бас аурулары, қан қысымының 
жоғарылауы-гипертония, қан 
аурулары, бауыр, бүйрек кеселі 
де бар, аталмыш ауруларды 
“Сайлаухан су” өте жақсы 
деңгейде емдеуде. Дәрі ішіп 
үйренген науқастар, “Sailauhan 
Su”-ды ішкен күннен бастап, 
химиялық дәрі-дәрмектерді 
ұмытады. Ақпарат көздерін 
молынан сақтаған “Сайлау-
хан су”-дың алмайтын қамалы 
жоқ. Кейде тіпті 4-дәрежеге 
жеткен қатерлі ісіктердің өзін 
жояды, емделмейтін қан ау-
руын да реттеп отыр. “Сайла-
ухан су”-дың адам сенбейтін 
ғажайыптары көп.

***
 Сайлаухан Сұлтанғазықызы:
“Біздің суға түсіп жатқан 

таңқажайып белгілерде: «Бүкіл 
әлем осы сумен күн көруі ке-
рек» - деген мағынада жазу 
бар. Ал барша әлемге бұл суды 
қалай таратамыз? Бұның 
космоэнергетикалық жолда-
рын біз әу баста қарастырып 
қойдық. Егер әлемнің төрт 
бұрышынан адамдар осы 
суды сұраса, онда 1 секунд-
ты 64 бөлікке бөлгендегі бір 
бөлігіндей ғана сәтте біздің 

су сол елде пайда болады. 
Ғажап емес пе?! Менің басты 
мақсатым: табиғаттағы 
бар судың құрамын тазарту, 
сол арқылы денсаулықты 
қалыпқа келтіру, қоғамды 
тазарту. Яғни біздің суымыз 
арқылы еліміздің халқына 
салауатты өмір бақытын 
тарту етеміз. Болашақта 
Қазақстанда әртүрлі кеселдер 
мен дерттерге тап болған 
адамдарды сауықтыратын 
санаториймізді ашсақ деген 
мақсатымыз бар. Жалпы бүкіл 
Қазақстан халқы пайдалана-
тын су қоймасын ашсақ – та-
маша болар еді. Біздің суымыз 
қоғамды жақсартып, барша 
халыққа шипа сыйлап қана 
қоймай, олардың ақыл ойын 
өзгертіп, салауатты- рухани 
өмірге қарай бағыттайтыны 
сөзсіз!”

*** 
Жапон ғалымы док-

тор Эмото Масару судың 
тамшыларын қатырып, 
фотокамералы өте күшті 
микроскоппен қарап, зерттеді. 
Оның жұмысы қоршаған 
ортамен әсерлескенде, су 
құрылымының өзгеретінін 
көрсетті. Бұл адамның 
энергетикалық вибраци-
ясы ой, сөз және ән оның 
молекулалық құрылымына 
әсер ету мүмкіндігін байқатты. 
Ғалым әлемдегі айтылатын 
жағымды және жағымсыз 
сөздердің суға әсерін зерттеп, 
ең керемет сөздерді анықтады. 
Эмото Масару сиқырлы сөздер 
«МАХАББАТ пен АЛҒЫС» 
екенін дәлелдеді. Қазақ 
атамыз мұның сырын ерте 
заманда-ақ түсінсе керек, «Су 
- ырыстың көзі, Еңбек кірістің
көзі», «Су жүрген жер береке,
Ел жүрген жер мереке» – деп
бала тәрбиесінің негізін берік
қалаған еді. Ғалымдар осындай
судың қайталанбас керемет
қасиеттерін көргеннен кейін
оны жансыз деуден қашықпыз
дейді. Біздің Қазақстандағы

Семей, Қызылорда, Ба-
тыс Қазақстан облыста-
ры. Өскемен, Қарағанды 
және кейбір аймақтардағы 
судың құрамы госстандарт 
талаптарының тек 15-20 пай-
ызына сәйкес келетін тұстары 
бар. Ал осы адамдар тек сол 
суды ішіп, содан тамақ жасап, 
күнін көріп отыр. Бұл судың 
адам ағзасына қаншалықты зи-
яны бар. Кім зерттеу жүргізуде? 
Аталмыш мәселе айқындалмай 
қалып отыр. Бұның салдары-
нан сол өңірдегі адамдардың 
денсаулықтары нашарлауда. 
Ал кей өңірдің тұрғындары 
су жетіспеушілігінен алыстан 
әкелінген суды сатып алуға 
мәжбүр. Мегаполистердегі 
су мәселесі ушығып бара-
ды. Жалпы дүниежүзінде 
судың жетіспеушілігінен мил-
лиондаған адам жапа шегуде.

***
«Сайлаухан» медициналық 

кешенінде емдеу әдісі өте 
қарапайым. “Адам - таби-
ғаттың өнімі. Біздің емдеу 
- бұл табиғи емдеу. Мұндай
байланыста баланс бар,
емдеу үйлесімді болады”, -
дейді Сайлаухан ханым.

Айтпақшы, емдеу қатаң 
диета талап етпейді, керісінше, 
Сайлаухан ханым пациенттерге 
жиі-жиі тамақтануды ұсынады. 

Денсаулық - ең керемет өмір 
сыйлаумен қатар біз үшін мүлде 
тегін ұсынылатын ең құнды 
қазына. Мүмкін, сондықтан 
да біз соншалықты жиі оның 
маңыздылығын бағаламаймыз. 
«Сайлаухан» емдеу-сауықтыру 
кешені бүкіл адамзатты қалпына 
келтірудегі озық және қарқынды 
дамып келе жатқан кәсіпорын.

“Сайлаухан су”-ын сатып 
алуға қатысты барлық сұрақтар 
бойынша мына телефонға 
хабарласыңыз:

8-701-179-06-06
Материалды дайындаған
Балқадиша ДҮЙСЕБАЕВА

 Ðàê àóðóûíàí øiðè áàñòàғàí àÿқòû àðíàéû ê¾ðäåëi 
åòiï äàéûíäàëғàí “Ñàéëàóõàí Ñóûìûçғà” ñàëàìûç. 

Áàéқàéñûç áà, æàðàäàí àққàí қàí ñóғà ò¾ñêåí áîéäà 
àðàëàñûï êåòïåé, æûëàí òәðiçäi èðåëåңäåï, àäàì 

қîðқàòûíäàé 
қîçғàëûñқà ò¾ñiï 

ò½ð. Àíûқòàï, 
àëäûңғû ñóðåòòåãi 

құëûïïåí 
ñàëûñòûðà 

қàðàñàңûçäàð, îíäà 
қ½ëûïòûң àøûëûï 
æàòқàíûí áàéқàé

ñûç äàð. ßғíè 
“Ñàéëàóõàí Ñóû” 
ìåí “Ñàéëàóõàí” 
åìäiê iñøàðàëàðû 

îñû қàðғûñòûң 
қ½ëïûí àøàòûí 
áiðäåíáið êiëò.

“Ñàéëàóõàí Ñóäàғû”: À) ÆÀҚÑÛËÛҚ (ñîë æàқ á¼ëiãi); 
Á) ÆÀÌÀÍÄÛҚ (îң æàқ á¼ëiãi) áåéíåëåíãåí ñóðåò. 

Áàéқàñàңûçäàð, æàқñûëûқòàí æàìàíäûқ ê¼ï áîëûï ò½ð; 
â) Өðíåê ñåêiëäi áåéíå – “Қàðғûñòûң қ½ëïû” äåãåíäi 

áiëäiðåäi, ҚÀÐҒÛÑ – ҚҰËÛÏ. Á½ë құëûïòû îñû óàқûòқà 
äåéií åøêiì ê¼ðãåí äå åìåñ, ê¼ðñåòå äå àëìàғàí, òåê 

àóûçøà àéòûëғàíû áîëìàñà. Àë îíû àøàòûí êiëò қàéäà?

А)

Б)

В)




