
Ивановода якташыбыз Алимкай Абдершинга мемориаль такта куелган

Истәлек тактасы Иваново дини учреждение коймасында урнаштырылган. Советлар
Союзы Герое истәлеген мәң-геләштерү тәкъдимен төбәк иҗтимагый палатасы әгъзасы,
Диния нәзарәте һәм Иваново өлкәсенең татар милли-мәдәни автономиясе рәисе Фәрит
Усман улы Ляпин керткән. «Бүген без Советлар Союзы Герое Алимкай Абдершин
истәлегенә истәлек тактасы куйдык. Бу безнең барыбыз өчен дә әһә-миятле вакыйга.
Быел без Бөек юбилей - Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәбез. Алимкай Абдершин - үз
тормышларын кызганмыйча, безнең һәм киләчәк өчен кө-рәшүчеләрнең берсе. Милләте
буенча Советлар Союзы Герое Алимкай Абдершин - татар. Ул Россия Федерациясе
халкының бер өлеше.        
Быел без ТАССРның 100 еллыгын бил-геләп үтәбез. Бөек Ватан сугышы елларында аның
өлешенә авыр сынаулар туры килә. Сугышның барлык фронтларында Татарстаннан
төрле милләттәге 700 меңгә якын кеше катнашкан. 225тән артык фронтовик Советлар
Союзы Герое исеменә лаек булды. Бүген Татарстан - Россиянең алдынгы һәм тиз үсеш
алган төбәкләренең берсе», - диде Фәрит Усманович Ляпин, вакыйганы шәрехләп.
Алимкай Абдулла улы Абдершин Мор-довиябезнең бүгенге Ковылкино районы Иске
Аллагол авылында туган, аннан Ивановода яшәгән һәм эшләгән. Ивановодан фронтка
алынган.
Алимкай Абдулла улы Абдершин - Бөек Ватан сугышы ветераны: 1942 елның
ноябрь-декабрь айларында 747нче укчы полкы укчысы (Воронеж фронты). Дон
елгасының уртача агымы буендагы оборона сугышларында катнаша. 1942 елның 14
декабрендә Горохово авылы тирәсендә (Воронеж өлкәсенең Верхнемамонский районы)
контузия ала. 1943 елның мартына кадәр Липецк госпиталендә була.
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1943 елның май-октябрь айларында 86нчы укчы полкының (Воронеж фронты)автоматчиклар ротасы бүлекчәсе командиры. Курск сугышында, Белгород-Харьков һәмСумско-Прилукский операцияләрендә, Днепр өчен көрәштә катнаша.Аеруча Днепрны форсировать иткәндә аерылып торган. 1943 елның 30 сентябренәкаршы төндә рота составында елганың уң як ярында Лютеж плацдармына киләләр.Шуннан соң ротага дошман уты астында елганың борынын узарга туры килә. Елганыйөзеп күчеп, гранатлар белән дошман дзотына ташлана. Яраланганнан соң аны взводкомандиры алыштыра. 1943 елның 5 октябрендә бөеклекне яулап алуда һәм дошманның өзлексезконтратакларын чагылдыруда катнаша. Сугыш барышында, автоматчиклар ротасыныңкомандиры сафыннан чыккач, рота белән командованиене ала. 1943 елның 13октябрендә аягын пуля авыр яралый һәм госпитальгә эвакуацияләнә.Немец-фашист илбасарларына каршы сугышларда күрсәткән каһарманлыгы һәмбатырлыгы өчен СССР Югары Советы Президиумының 1944 елның 10 гыйнварындагыУказы белән кече сержант Абдершин Алимкай Абдулла улына Ленин ордены һәм «АлтынЙолдыз» медале тапшырылып, Советлар Союзы Герое исеме бирелә.1944 елның апреленә кадәр Воронеж һәм Инза шәһәрләре (Пенза өлкәсе)госпитальләрендә дәвалана. Запас укчылар полкларында (Марийская АССРда) бүлекчәкомандиры һәм взвод командиры ярдәмчесе булып хезмәт итә. 1945 елның декабрендәстаршина А.А.Абдершин де-мобилизацияләнә. Шуннан соң Мәскәүдә яши һәм хезмәт итә.1983  елда  вафат була.Туган иле Мордовиядә аны белән горурланалар, мәктәпләрдә Советлар Союзы Героеисемен йөрткән Алимкай Абдершин турында иншалар язалар, аңа багышлап кичәләрүткәрәләр. Бигрәк аны туган Аллагол халкы, Атюрьево районы Усть-Рахманлылар ешискә ала.      Н.ХӘЛИЛ
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