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Иванов Семен Федорович 1912 с. Бордоҥ нэһилиэгэр Маалыкай Арыылааҕар 

төрөөбүтэ. Оскуола алын сүһүөҕэр үөрэнэн ааҕар-суруйар буолбута, үөрэҕэр 

үчүгэй, көхтөөх общественник этэ. Онон саҥа олоҕу тутууга салайар үлэлэргэ 

кыттыһан барбыта. Маалыкайга тэриллибит бастакы комсомольскай ячейка 

чилиэнинэн буолбута. 17 сааһыгар, 1929-1930сс., Бордоҥ сэбиэтин исполкомун 

сэкэритээринэн үлэлээбитэ. Эһиилигэр, 18-таах эрэ уолу, аһаҕас 

куоластааһынынан Бордоҥ сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн талбыттара. 

Онон, Семен Федорович сэрии саҕаланыытыгар сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн, 

онтон 1942 сылтан «Инники этэрээт» колхуос бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ. 

Сэрии ыар сылларыгар да колхозтаахтар ынах-сылгы баайдарын 

аҕыйаппатахтара. Хас сыл аайы эккэ, арыыга нолуоктарын төлүүллэрэ, түүлээх 

бултааһыҥҥа сорудаҕы толороллоро. Ону таһынан фроҥҥа хомуурга, сайыамҥа 

сурутууга көхтөөхтүк кытталлара. Ити кэмҥэ төһө да ирдэбил кытаанаҕын иһин, 

олохтоох усулуобуйаны, дьон-сэргэ ыарахан олоҕун учуоттаан, Семен Федорович 

төһө кыалларынан дьоҥҥо көмөлөһө сатыыра. Кыаммат-хотуммат дьоҥҥо 

оттуулларыгар сир биэрэн, кэтэх сүөһүлэрин ииттинэллэригэр көмөлөһөрө. Ол 



саҕанааҕы тыа киһитэ кэтэх сүөһүтэ суох буоллаҕына ыал аатыттан ааһар 

кыахтааҕа. 

Аҕа дойду Улуу сэриитин сылларыгар бэйэни харыстаммат килбиэннээх 

үлэтэ сыаналанан 1947 с. Иванов Семен Федорович “Аҕа дойду Улуу сэриитин 

1941-1945сс. килбиэннээх үлэтин иһин” медалынан наҕараадаламмыта. 

Ити курдук, Семен Федорович Иванов нэһилиэк, колхоз салалталарыгар үгүс 

сыратын биэрэн кэккэ сылларга бэрт ситиһиилээхтик уонна тахсыылаахтык 

үлэлээбитэ. Кини үрдүк үөрэҕэ суох да буоллар, дойдуга ыытыллар политиканы, 

олоҕу-дьаһаҕы дьаһайыыны ырыҥалаан өйдүүр ураты дьоҕурдаах этэ. Онон 

бэйэтин бириэмэтигэр нэһилиэк, оройуон социальнай-экономическай, культурнай 

сайдыытыгар улахан өҥөлөөх салайааччынан биллэрэ. Киһи быһыытынан олус 

бэрээдэктээх, дьоһуннаах, эппит тылыгар турумтуо буолан дьон-сэргэ дириҥ 

ытыктабылынан туһанара, кини этиитэ, сүбэтэ-амата мэлдьи учуоттанара. 

Ньурба оройуонуттан «Инники этэрээт» колхоз сылгы иитиитигэр 

былааннаах сорудаҕы аһара толорууну ситиспитин иһин Саха республикатын 

министрдэрин советын 1948 с. кулун тутар 27 күнүнээҕи уурааҕынан 

бэрэссэдээтэл Иванов Семен Федорович I истиэпэннээх дипломунан 

наҕараадаламмыта, харчынан бириэмийэ туппута. Ол иннинэ, 1947 с. тыа сирин 

сайдыытыгар кылаатын иһин Верховнай Совет президиумун сэтинньи 6 

күнүнэээҕи укааһынан Бочуотунай Грамотанан наҕараадаламмыта. 

1947 сылтан Иванов Семен Федорович ССКП чилиэнэ этэ. Оройуоннааҕы 

партийнай конференция үлэтигэр 4 төгүл делегатынан талыллан кыттыыны 

ылбыта.  

1958-1960 сс. лесхозка үлэлээбитэ, онтон 1960-1968 сс. Маалыкай сельпотун 

бырабылыанньатын соҕотуопкаҕа бэрэссэдээтэлинэн ситиһиилээхтик үлэлээн 

пенсияҕа тахсыбыта.  

1939 с. саҕалаан ыҥырыылаах олохтоох сэбиэт быыбарыгар депутатынан 7 

төгүл талыллыбыта. Быыбардаммыт бүтэһик болдьоҕор сылдьан ыарахан 

ыарыыга ылларан ити итэҕэли сүкпүтүнэн олохтон туораабыта. 


