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Ақтөбе
облысындағы
тарихы
тереңде
жатқан, ерте заманнан бүгінге дейін қилы замандарды басынан өткеріп, тарихи
оқиғалардың куəсі болған өлке. Темір ауданы жерінен кезінде Ұлы Жібек
жолының бір тармағы болған «Қарақамыс-Көкжар» жəрмеңкесі тармағы өтіп,
үлкен сауда қатынасы дамыған өлке.
Ауданның əр аумағында əр заманның тарихи ескерткіштерінің ізі жатыр.
Сонау тас ғасыры, қола дəуірі обалары мен орта ғасыр жəдігерлері, қазаққалмақ соғысының куəсі болған жерлерде əлі де зерттеуді қажет ететін тарихи
жəдігерлердің жатқаны белгілі.
Өлкетану, өткен тарихымызды жас ұрпақ жадында сақтау мақсатында
өлкетану мұражай ашылды, аудан энциклопедиясы жарық көріп, бірнеше
тарихи оқиғалар мен тұлғаларға арналған кітаптар жарық көрді. Мұның
барлығы аудан тарихына қосылған үлкен үлес деп білеміз.
Аудан тарихи жер-су атауларына бай, дегенмен де жас ұрпақ олардың
қалай пайда болғанын, қандай тарихи сырды сақтап жатқанын білмейді. Əрбір
тарихи атаудың астарында маңызды тарихи оқиғалардың жатқаны белгілі.
Осы тұрғыдан келгенде ауданның тарихына үлкен үлес қосатын тарихиархеологиялық мəліметтерді топтастырған жинақтың жарық көруі маңызды
шара деп есептеймін. Өткенімізді білмей, келешекті болжау мүмкін емес,
сондықтан да аталған жинақ өлкетану бағытында аудан тұрғындарының
танымдық деңгейін арттыратын жинақ болатынына сенімдімін.
***
В стратегии Президента «Казахстан 2050» говорится: «Мы должны беречь
и сохранить наши обычаи и традиции, народную культуру».
Темирский район Актюбинской области это место, которое является
свидетелем многих исторических событий.
Это край, где проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути:
большая торговая ярмарка «Қарақамыс-Көкжар».
Во многих местах района можно найти следы исторических памятников
разных эпох. Много исторических мест и реликвий каменного, бронзового
веков, казахско-калмыцкой войны, которые требуют дальнейшего
исследования.
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В целях передачи наследия молодому поколению в районе открылся музей,
изданы энциклопедия, книги, посвященные историческим событиям и
личностям. Все это является большим вкладом в изучение нашего края.
История района богата различными именами и названиями, но молодое
поколение не знает их происхождения. За каждым именем скрывается целая
история.
Исходя из всего этого, я считаю, что публикация сборника историкоархеологических документов, касающегося нашего края, актуальна и
своевременна.
Не зная прошлого, нельзя предугадать будущего, поэтому сборник
краеведения должен стать тем источником, который поднимет уровень
известности нашего района.
Темір ауданының əкімі

Б.Н. Қаниев
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