
Флера Сәгыйтовна, Сезнең «Раушан» газетасы турында ишеткәнегез бар 
идеме?

- Мин аны хәтерлим инде. Студент елларында дүрт-биш ватманга эшләнә 
торган,

озын газета иде ул. Аның белән Ләйлә Ихсановна да җитәкчелек иткән иде. Әлбәттә, бу 
бик тә кирәкле газета дип саныйм. Ул студентларга иҗат эшләрендә үзләрен күрсәтергә 
ярдәм итә торган чыганак буларак күзаллана. Аннан соң бит әле бөтен иҗат ителгән 
эшләр дә тиз генә журнал битендә дә, китап булып та чыгып өлгерми. Ә синең яңа 
гына язылган иҗат җимешеңне тирә-яктагыларга да күрсәтәсең, аларның фикерләрен 
ишетәсең килә, ягъни үз укучыңны булдырырга өметләнәсең. Үз укучыларың булу, синең 
өчен зур стимул да булып тора. Хәтта читтә генә иҗат белән шөгыльләнеп, әгәр аның 
иҗатын «Раушан»да чагылдырсалар, укытучылар иҗатчыларны күреп тагын бер кат 
сөенәчәкләр.

- «Раушан»ның яңа коллективыннан Сез яңалык көтәсезме? Нинди темаларга 
һәм рубрикаларга игътибар бирергә кирәк дип уйлыйсыз?

- Компьютерлаштырылган заманда, кулдан эшләнелгән газетаны чыгару сәер шикел-
ле тоелса да, эчтәлеге ни дәрәҗәдә бай, аның тышкы кыяфәте нинди булачагы бездә 
кызыксыну уята. Аның тәкъдим ителү формасы да ниндидер бер үзенчәлекле булыр-
га тиештер, дип уйлыйм. Ул заман технологияләренә барып тоташамы, яисә кулдан 
эшләргә кирәк дигән фикер алга куеламы? Гомумән, бу «Раушан» коллективыннан тора. 
Ләкин аның заманча технологияләр кулланып эшләнгән булуы да мөһим. Моның турында 
иҗатчылар үзләре төптән уйлыйдыр. Ә эчтәлегенә килгәндә, әдәби иҗатның тематикасы 
– ул алдан план яисә заказ белән үтәлә торган әйбер түгел. Бәлки ВУЗ тормышы, аның 
эчендәге бүлекләр турында; үзебезнең тормышка бәйле хәбәрләр кирәктер. ФСИның 
татар филологиясе бүлегендә укырга ошыймы? Нәрсәне үзгәртер һәм нәрсә күрергә 
теләр идегез? Гомумән, татар филологиясе бүлеге ничек яши? Студентлар нәрсә белән 
шөгыльләнә, кызыксына?

Аларның яшәү рәвеше идеалларына туры киләме? «Студентлар юморы» дигән сәхифә 
ачылса, кызыклы булыр дип саныйм. Иҗатчыларга, «Раушан» коллективына бары тик 
иҗади уңышлар, көч, сабырлык теләп калам!

амир Хәйдәрович, «Раушан» дигәч, Сезнең күз алдына нәрсә килеп 
баса?

«Раушан» - ул зур тарихы булган студентларның стена газетасы. Мин бу 
газетаны инде үзем студент булган чаклардан ук хәтерлим. Ул вакытта әле 

газета яшел фонда чыга, аның өске өлешендә шундый сүзләр дә язылган була иде: «Һич 
иренми, һәр мизгелдә, киләчәкне раушан итү безнең өстә».

Бик талантлы студентлар чыгарып килде бу газетаны, һәр сан да матур, кызыклы яз-
маларга бай булып, гүзәл рәсемнәр белән бизәлә торган иде.

«Раушан» үзенчә кызыклы, студентлар тормышы турындагы мәгълүматларга бай газе-
та. Студентларның үзләрен күрсәтү өчен, бу бик яхшы мөмкинлек дип уйлыйм. «Илһам» 
иҗади түгәрәге белән дә алар бик тыгыз мөнәсәбәтләрдә эшлиләр иде, гадәттә, 
«Илһам»га йөргән студентларның язмалары һәрдаим «Раушан» стена газетасында чыгып 
барды. Алдагы елларда әле безнең университетыбызда «Яшьлек тавышы» дигән газета 
чыга иде, бик матур язмаларны без шул газетада да бастыра идек. «Раушан» газетасы 
чыгуы ике елга тукталып торды һәм менә инде без аны янә аякка бастырырга уйладык. 
Анда басылган иң яхшы язмаларны Казан федераль университетының «Darelfөnyn» газе-
тасында да күреп булыр дип уйлым.

- Дамир Хәйдәрович, ә Сезнең үзегезнең язмаларыгыз бу газетада чыга иде-
ме?

- Минем язмаларым чыкмады, бары тик миннән гел интервью алып, шуларны бастыра 
иделәр. Студент вакытта ( 1999-2004 нче еллар) мине спорт өлкәсендә җаваплы итеп 
куйдылар һәм шунда инде без «Раушан»га спорт яңалыкларын да бирә башладык.

- Инде әйткәнегезчә, газетаның эше ике елга тукталып торган һәм менә 
«Раушан»ның яңадан торгызылуына Сез ничек карыйсыз? Әлеге газетага нинди 
өметләр баглыйсыз?

- Карашым уңай, газета чыгарга тиеш дип саныйм! Студентлар тагын да активрак 
булырлар дип ышанам, яңадан-яңа кызыклы язмалар көтеп калам. Ә инде «Раушан»ның 
яңа составына килгәндә, алар арасында «Раушан» турында, гомумән, ишетеп кенә 
белгәннәре дә бар. Бәлки газетаның форматы алга таба бөтенләй дә үзгәрер, ничек 
кенә булса да, аларга бары тик уңышлар телим! Хәерле сәгатьтә!

Ике елдан соң...

Без дә «раушан»чы идек. . .

Раушан

Раушан» газетасына баш мөхәррир итеп сайлан-
ган көнем бүгенгедәй хәтердә. Чаллы филиалын-
нан күчеп килеп, ияләшеп яткан вакытлар иде ул. 
Тәнәфестә җыелышка дәштеләр. Артык кызыксы-
нып тормыйча кердем һәм аннан мөхәррир булып 

чыктым. Башта бу эшнең нидән гыйбарәт булачагын аңлап 
бетермәсәм дә, тора-бара аның никадәр җаваплы икәненә 
төшендем. Факультет дәрәҗәсендә генә, стена газетасы ке-
бек кенә чыкса да, студентлар аны бик яратып, кызыксынып 
укыды.

Яңа санны элеп куюга студентларның, бигрәк тә 
укытучыларыбызның җентекләп һәр мәкаләне укуларын күреп 
ләззәтләнә идек. Эх, ул хисне сүз белән генә аңлатып бул-
са икән... «Раушан»да мин зур тәҗрибә тупладым. Дөрес, 
аңарчы да күп газеталарда басылганым бар иде. Ләкин 
«Раушан»ым миңа иң зур журналистика мәктәбе булды. Хәзер 
«Раушан»ның укучылары бермә-бер артты. Аны яңадан терге-
зеп җибәрүче яшь иҗатчыларга зур-зур уңышлар телим! Бул-
ган мөмкинлекләрдән дөрес файдаланыгыз! «Раушан» дигән 
иҗат мәйданында уртак җиңү өчен көрәшегез!»

Динара Әхмәтова-Миннекаева,
татар филологиясе бүлегенең магистры,

2008-2010 елларда «Раушан» газетасы 
баш мөхәррире,

«Дарелфөнүн» газетасы мөхәррире,
«Илһам» әдәби-иҗат берләшмәсе җитәкчесе

Филология һәм сәнгать институты
Татар филологиясе бүлеге

Минем Казандагы тәүге 
басылуым «Раушан» га-
зетасында булды. Өч 
строфалы гадидән-
га ди шигырем көзге 

саннарның берсендә урын алган 
иде.. Хәзер исемен ә хәтерләмим 
инде – шигыре шундый гына бул-
дымы икән... Икенче курста укы-
ган чагым. Ул вакытта «Раушан» 
буй җитмәслек ерак, үтә җитди, 
үтә җаваплы басма булып тое-
ла иде миңа. Коммунистларның 
«Правда»сы аның янында да тор-
мый! О, анда басылуның дәрәҗәсе! 
Син нәрсә – бөтен укытучылар, де-
канат хезмәткәрләре, декан, рек-
тор үзе укып китә ич! О, һәр яңа 
сан чыгу – бәйрәм! Расписание 
янында төркем-төркем таптанган 
халык йомшак кына дулкын сыман

«Раушан» төбенә шуыша... Кай-
чандыр бу дәрәҗәле эш безгә дә 
йөкләнер, ә бәлки, кайчандыр мин 
үзем дә аның мөхәррире булыр-
мын, дип ул вакытта башыма да 
китерми идем, әлбәттә.

Кырыйдан караганда, нәрсәсе 
бар йорт салуның – мүклисе дә 
чутлыйсы, дигәндәй, газета чы-
гару бик җиңел кебек тоелырга 
мөмкин. Әмма җиң сызганып бу 
эшкә үзең тотынгач, гел икенче 
ягы белән борылып баса икән ул. 
Монда дәрестән соң калып утыру-
лар да, дәрес вакытында укыту-
чылардан сорап китеп эшләүләр 
дә – барысы да булды. Һәм иң 
башта, газетабызны үз кулы-
бызга алгач, барыбыз да килеп 
кергән материалга дүрт күзләп 
багып: «Йә, нәрсәсен үзгәртәсең 

инде моның, яхшы бит...»– дип 
икеләнеп утырсак, азакка таба, ике 
ел эшләгәннән соң, һәрбер язма 
яисә шигырьнең тетмәсен тетеп, 
төзәтеп-камилләтеп, редакцияләп 
чыгара идек инде. Бу җәһәттән 
«Раушан» шәхсән минем өчен бик 
зур мәктәп булды. Лекциядә ничек 
язарга икәнен тыңлап утыру – бер 
хәл, ләкин тыңлап утырганнарыңны 
гамәлдә чарлау – икенче. Бишен-
че курста укыган чагымда «Идел»-
журналына эшкә урнашкач, мин 
инде яңа капкага карап үз йортын 
танымый торган бәрән хәлендә 
түгел идем: нәрсә эшлисе, ничек 
эшлисе – тәҗрибә бар.

Ә «Раушан»да чакта мине иң 
сокландырганы нәрсә иде, бе-
ләсезме? Укытучыларның, го-
мумән, җитәкчелекнең әлеге 
хезмәткә мө нәсәбәте. Эшләргә 
кабинет кирәкме – Дамир Хәй-
дәрович хәзер табып бирә (соңрак 
безнең үз бүлмәбез булды, хәзер 
ул бүлмәдә, язмыш шаяруымы – 
Илһам Госманович белән бергә 
Дамир Хәйдәрович үзе утыра), 
кәгазь кирәкме – хәзер була 
ул, дәрестән сорарга кирәкме –  
укытучылар хәзер азат итә. Хәтта 
нинди усал кебек тоелган (нәкъ 
менә «тоелган», чөнки чынлыкта 
исә бик йомшак күңелле һәм пакь 
җанлы кеше ул) Роза Әминовна да 
ачулана-ачулана булса да барыбер 
җибәрә иде...

Ләкин һәр нәрсәнең үз вакы-
ты, дип юкка гына әйтмиләрдер 
шул... Инде кулга диплом алып, 
«Хуш, университет!» – дип чы-
гып киткән җирдән кире кайтып 

кергәч (аспирантурага калдым 
бит) киткәндәгедән дә болайрак 
сагыш биләп алды мине. Бары-
сы да шул ук кебек... шул ук ко-
лонналар, алар өстендә мин укып 
чыккан университетның исеме 
һаман тора әле... эчтә дә бары-
сы шул ук: расписание тирәсендә 
студентлар таптана, өем-өем 
кәгазь тоткан старосталар дека-
натка ча ба, еракта-еракта гына, 
әмма ап-аермачык булып Роза 
Әминовнаның тавышы ишетелә...

Мин күзләрем белән генә төркем-
дәшләремне, курсташларымны, 
«Рау  шан»даш ларымны эзлим: Ди-
нара кайда да, Руслан кайда? 
Миләүшә кайда да, Гөлназ, Алия 
кайда? Илнур, Рәзил, Айдар кайда? 
Калганнар? Юк алар. Алар монда 
юк. Шулвакытта йөрәгем кышкы 
салкында япа-ялгыз калган песнәк 
сыман йомарланган, кысылган иде: 
сессияләр вакытында ай-һай озак 
узган бу вакыт – биш ел гомер! – 
ә дигәнче, дәрфтәрнең беренче 
битен ачып соңгысын япкан арада 
үткән дә киткән икән. Дивардагы 
«Раушан» салдырылган,беркетелә 
торган җайланмасы кубарылып, 
торган урыны акшарланган иде... 
Бүген менә «Раушан» яңадан чыга 
башлый дигән хәбәр ишеткәч, 
билләһи, җаным буйлап рәхәт җылы 
йөгерде. Мин бу хисне универси-
тетыма (хәер, хәзер институтыма, 
дисәң, дөресрәктер) кергән саен 
яңадан кичерермен дип ышанам...

Рүзәл МӨХӘММӘТШИН,
гомуми лингвистика һәм 

лингвокультурология
кафедрасы аспиранты

Хәтерлим мин әле бүгенгедәй



газетасын без сту дент лар  ның 
барысы тарафыннан да яратып 
укыла торган һәм укытучылар 
да беркайчан битараф калмый 
торган газета, студентларның 
иҗат җимеше итеп күз алдына 
китерәбез. Бу газета безнең 
шактый еллар чыкты һәм анда 
төрле-төрле рубрикалар би-
релде. Ул рубрикалар студент-

ларны да, укытучыларны да 
кызыксындырырлык иде, чөнки 
анда, мәсәлән: «Студентлар 
тормышыннан», «Кызыклы ва-
кыйгалар», «Остазларыбыз 
кем?», «Безнең үткәнебез», 
«Безнең киләчәгебез», «Безнең 
иҗатыбыз» кебек рубрикалар 
бар иде. Ул рубрикалардан 
студентларыбызның иҗатлары 
белән танышу, үзебезнең 
үткәнебезне тагын бер мәртәбә 
искә төшерү мөмкин иде. 
Шуңа күрә студентларның “Ра-

ушан” газетасы һәрвакытта да 
безнең өчен өстәмә мәгълүмат 
чыганагы булып торды. Ә нигә 
аның яңадан эшли башлавына 
әле без ышанмаска тиеш, ди? 
Безнең студентларыбыз бит 
алай иҗат өлкәсендә төшеп 
калганнардан түгел. Студент 
төшеп калмаган икән, сту-
дент үзен студент итеп таны-
та белә икән, нигә ул шушы 
газетаны чыгармаска тиеш 
әле? Бик рәхәтләнеп чыга-
рыр! Яңалыкларга килгән ча-

гында, җәмгыятьтәге үсеш-
үзгәрешләр, яңалыклар белән 
бергә атлап барыр дип уйлый-
быз. Яңалык дигән чагында, ул 
бит бүгенге көн өчен яңалык, 
иртәгә ул яңалык булмаска 
мөмкин. Ләкин шулай да, 
безнең тормышыбызны ча-
гылдыручы һәм киләчәгебезне 
күзаллый торган газета булыр-
га тиештер, дип уйлыйм.

Асылгәрәева 
Роза Әминовна, 

татар теле кафедрасы доценты

- Әлфәт Мәгъсүмҗанович, 
Сез нең студентлар стенгазе-
тасына ка рашыгыз нинди?

- Студентлар газетасы - 
әлеге сүз һәм әлеге төшенчә 
ул гомумән татар филологиясе 
бүлегендә укучы һәр студент 
өчен якын. Ник дигән вакыт-
та студентлар да һәм монда 
эшләүче укытучылар да сүз 
белән эш итәбез.Ә сүз үзенә 
күрә әдәбият белән тыгыз 
бәйләнештә тора һәм стенга-
зета дип әйтсәк, ул без өйрәнә 
торган һәм шул ук вакытта 
безнең тормышыбызда даи-
ми кулланыла торган предмет 
ролен дә үти. Мәктәптә укы-
ган елларымда ук класс стена 
газетасының редакторы булу-

ымны хәтерлим. Анда зур бул-
маган мәкаләләр белән, яисә 
шул балалык шигырьләре белән 
катнашуыбыз истә калган. Ан-
нан соң студент елларында, мин 
үзем педагогика институтын-
да 1978- 83 елларда укыдым, 
безнең ай саен стена газетасы 
чыгып килә иде. Зур тырышлык, 
көч, энергия таләп итә торган, 
йокысыз төннәр аша ирешелә 
торган эш икәнен беләм һәм 
безнең ул гәҗит гаҗәеп матур, 
төсле рәсемнәргә бай булуы 
белән күңелдә калган. Аның 
педагогика институтында да, 
шулай ук КДУ студентларының 
«Әллүки»енә бәйле чыгуын да 
әйтеп китәргә кирәк. Без бер-
беребезнекен барып та күрә 

идек, кайвакыт көнләшеп үрнәк 
алган очраклар да була иде. 
Икенче яктан, әйткәнемчә, ул 
безнең кызыксыну өлкәсенә 
дә бәйле. Студентларның 
шигырьләре, хикәяләре, парча-
лары, ниндидеристәлекләре да-
ими басылып тору студент өчен 
дә кирәк. Кеше буларак, шәхес 
буларак үзеңне барыбер башка-
ларга күрсәтәсе килә, шигырь-
хикәясен зур газетадамы, яисә 
стена газетасындамы басылып 
чыгуын тели. Ул ниндидер бер 
этәргеч булып тора бит, шул як-
тан да бик кирәк дип саныйм мин 
аны. Алла боерса, менә бу эш 
күтәрелгән икән, бу сүз, фикер 
алышуыбыз бара икән, димәк 
инде аның башлангычы бар. Бу 

очракта моның башында тору-
чыларга, һичшиксез, рәхмәттән 
башка сүз юк. Барыбызның да 
уртак көче, ярдәме белән чыга-
рылырга тиеш дип уйлыйм мин 
аны. Анда юмор-сатирага да 
киң урын бирелсен иде. Аның 
матур үрнәге – «Шәһри Казан» 
да Л.Лерон алып бара торган 
сәхифә. Әлеге сәхифәне мин 
яратып укыйм.

Бу газета да уртак тәҗрибәгә 
таянып чыгарылыр дип 
өметләнеп калам.

Әлфәт Мәгъсүмҗан улы 
Закирҗанов,

ХХ – ХХI гасыр татар әдәбияты 
һәм аны укыту методикасы 

кафедрасы мөдире

«Раушан» 

Бер көнне моңа кадәр тарихта күрелмәгән хәл булды. 
Әлбәттә, моны күз алдына китерү кыен, күбегез хәтта сиз-
ми калгандыр. Бу көнне җирнең экваторы нәкъ Казаныбыз 
аркылы үтте!

Әлеге хәлне географлар да, физиклар да бер ни белән 
аңлата алмады. Ә менә татар филологиясенең 05.07- 1001 нче 
төркеме бу көннең киләчәген тәгаен белә иде, шуңа шатлыклары 
эчләренә сыймады.

Күбегез төшенгәнсездер, сүз 3 курс студентлары турында бара. 
Гадәттә алар нишли? Әлбәттә, экватор бәйрәм итә. Күпләрегез бу 
көннең нәрсә икәнен беләдер, ә түбән курслар бу минутта хыял-
га бирелгәндер. Дөрес эшлисез, чөнки ул төркемне бердәм итер, 
барысын да җыеп тора торган иң якты көннәрнең һәм кайнар 
төннәрнең берсе.

Без дә бу бәйрәмгә каникул беткәннән бирле әзерләндек. Ризы-
клар исемлеген төзедек, утырырга йорт эзләдек, бәйрәм көне өчен 

тәмледән-тәмле салат рецептларын сайлап куйдык, уеннар планын 
төзедек... саный китсәң очы-кырые күренми. Шулай да иң кызыгы 
йортка килеп урнашып, егермегә якын кыз бер кухняга җыелгач 
башланды. Андагы ыгы-зыгы, андагы тизлек һәм осталык, булган-
лык! Без бер-беребезнең яңа якларын ачтык, үзебез әзерләгән 
тәмле ризыклар белән бер-беребезне сыйладык. Әлбәттә, бу 
көнне кураторыбыз Дамир Хәйдәрович та безнең белән иде. Ул 
бәйрәмебезгә тагын да ямь өстәде.

Бәйрәм киче чын дәрәҗәсендә кайнар булды: ул уеннар, ул 
биюләр, ул караоке җырлаулар... Бу көннән калган истәлек фо-
толарын һәр кич саен җыелышып карап алабыз, эмоцияләрне, 
хис- кичерешләрне яңартабыз. Күңелебез күтәренке, укуга булган 
дәртебез дөрләп яна. Киләчәктә бәйрәм итәчәк студентларга да 
шундый күңелле мизгелләр кичерүләрен теләп калам. Иң мөһиме 
үз экваторыгызны сизмичә үткәреп җибәрә күрмәгез!

05.07-1001 төркем студентлары

Казанда  экватор ? !

Студентлар өчен 
Раушан сүзе нәрсә 

сөйли?
v Галәветдинова Айгөл:
Кеше исеме, ир- ат исеме.

v Маннанова Альбина:
Хис?...

v Хәбибуллина Алсинә:
Әсәрләрдә кулланылган ниндидер
бер каһарман исеме, Ләйлә белән 
Мәҗнүн кебек, Раушан белән кемдер 
бар инде...

vГыйләҗиева Рәзилә:
Раушан минем өчен дуслык, бердәмлек 
дигән сүз. Чөнки мин «Сәләт» ла-
герының «Раушан» исемле аланында 
ял иткәндә бик күп дуслар табып, 
алар белән күңелле ял иттем. Аннан 
соң минем кечкенә чакта «Раушан» 
исемле китабым да бар иде.

v Зәйнуллина Сиринә:
Каян белим? Белмим. Ишеткәнем дә 
юк...

v Гыймадиева Гөлүзә:
Беренче тапкыр ишетәм.

v Гатина Динара, Мөхәммәтҗанова 
Гөлия:
«Сәләт» лагерында «Раушан» аланы 
бар.
Шуны гына әйтә алам. Г. Тукай
«Раушан көзге» дигән әсәр язган.

v Кәбирова Гөлфия:
Бу исемне ишетүгә иң беренче шат 
күңелле, шаян, шук Раушан исемле 
кияүебез искә төшә.

Университетка килгәндә... кай-
чандыр без укый башлаган елларны 
«Раушан»исемле стена газетасы чы-
гып килә иде.

v Сафина Рания:
Кайчандыр университетта «Раушан» 
исемле стена газетасы чыга иде.

v Шәмсетдинов Рөстәм:
Раушан исемле дус егетем бар.

v Гыйльмуллина Гөлфинә:
Элек университетта деканат янын-
да «Раушан» газетасын элеп куялар 
иде. Ашарга төшкәндә, туктап, җые-
лыш ып укып ала идек.

v Иманкулова Гөлчирә:
«Раушан» газетасы – иҗат башлан-
гычы өчен менә дигән мәйдан ул. 1 кур-
ста укыганда, мәкаләм «Раушан»да 
басылса, сөенеп туя алмый идем. Ә 
инде анда басылган һәр мәкалә «Яшь-
лек тавышы» газетасында үз урынын 
ала иде. «Раушан» газетасы каләмемне 
чарлауда зур терәк булды. Әгәр аның 
эшчәнлеге яңадан башлынып китсә, 
күпләр өчен зур мөмкинлекләр ачы-
лыр! Яшь иҗатчыларга уңышлар, 
«Раушан» редакциясенә озын иҗат го-
мере телим!

***
Кешегә бер әйттем, 
                    тыңламады,
Ике әйттем – кирәк 
                    тапмады,
Өч әйттем – тыңламады,
Ә дүрттә аңламады,
Бишенчене әйткән идем,
Мине тыңлап тормады.
Алтынчыга әйтәм диеп,
Йөрәк план кормады.
Җиденчегә үзе килде,
Ни дидең дип сорады.
Тагын әйтсәм, сигез була,
Акыл шулай уйлады.
Тагын кабатла дисә ул,
Тугыз була, ярамый.
Бер әйтүгә аңламаган,
Ун әйтсәң дә, аңламый! 
    Гөлчәчәк Хөснуллина, 
    татар филологиясе бүлегенең 
    3нче курс студенты

***
Күңелемнең түрләреннән
Ташып чыга хисләрем
Тамып дәфтәр битләренә,
Языла шигырьләрем...
Каләмем җитез йөгерә
Дәфтәр юллары буйлап.
Шулай үтә айлы кичләр
Төрле вакыйга уйлап.
Бәгырь түрләреннән өзеп,
Алам мин шигьри юллар.
Авыр, кайчакларда илһам
Бирми файдалы уйлар.
Көтә-көтә йөдәп бетәм...
Шагыйрь булу – авыр эш.
Тик милләтебез өчен,
Без бит язарга тиеш!
Шул уйларны салып куйдым
Ап-ак дәфтәр битенә.
Сезнең өчен, укучылар,
Шигырь яздым бит, менә! 

      Зөлфия Бәдретдинова, 
татар филологиясе бүлегенең 

3нче курс студенты

Тәнкыйть – кирәкле шәйдер. (Г. Тукай)
Газетага карата булган фикер ләрегезне vk.com сайтындагы 
«Рау шан»ны укыйсыңмы? төркемендә калдыра аласыз.
Хөрмәт белән, “Раушан” редколлегиясе.

Иҗат коллективы: Якупова Лилия, Нәҗипова Эльвина, 
Бәдретдинова Зөлфия, Фәйзуллина Рәзилә, Акмалова 
Зөлфия, Хәбибуллина Ләйлә, Миннегалиева Айгөл.
Биткә салу һәм дизайн буенча эшләү че: И.И. Нотфуллин
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