ҚЫЗЫЛ ҚАЛА
Қызыл қала Топырақ қаладан 1, 3 км батыста жайласқан. Ол
дерлик квадрат формада болып, еки тәрепинде қараўыл төбелер
ҳәм де оқжай тәризли амбразуралары бар 16 метр бийикликтеги
дийўалларға ийе. Қаланың кириў аўзына түслик-шығыстағы қыя
өтиў жолы арқалы барыў мүмкин.
Әзелинде қорған соңғы Антик дәўирде, б.е. I әсирден IV әсирге
шекемги ўақытта салынған болып, кейин-ала таслап кетилген,
буннан соң монғоллар шабыўылынан алдын, ХII–ХIII әсирлерде
қайта тикленген.
Базы илимпазлардың болжаўынша, қорған әскерлер ушын гарнизон
казармалары, яки ерте Орта әсирлик Хорезм ушын тән болған ири
жер ийелериниң бекинисли ҳәўлилери ретинде пайдаланылған.
Қорғанның ишки тәрепи жақсы сақланған болып, қорғанға
кириўшилер бирден өзиниң екинши қабатта турғанын сезип қалады.
Бул жерден алтын таўып алыўға қызықсынған жергиликли адамлар
жийи-жийи қорғанның жер асты бөлмелерине еңбеклеп өтип турған.
Бирақ та, бунда көбинесе ыссы қуяш нурларынан жасырынып
жатырған жыланларға дус келген. Бул жағдай усы жерде алтын
жасырылған, оны үлкен жылан (яки жин-шайтанлар) қорғайды,
соның ушын да бул алтынды ҳеш ким ала алмайды, деген әпсананың
пайда болыўына алып келген.

ЖАМПЫҚ ҚАЛА
Жампық қала Султан Ўәйис таўының түслик-батыс тәрепинде
жайласқан. Ол Әмиўдәряның оң жағасындағы ең сулыў
естеликлерден бири есапланады. Жобасы бойынша ол қурамалы
конфигурацияға ийе. Оның шығыс тәрепинде туўрымүйешли қорған
сақланып қалған. Қорғанның пақса дийўаллары төбеси жупласқан
басқышлы аркалар менен тамамланатуғын, бириккен ярым өрелер
менен безелген.
Ең дәслепки қурылмалар б.е.ш. IV ә. – б.е. I әсирлерде бой
тиклеген, бирақ та бүгин көриўге болатуғын дийўаллар б.е. IХ
әсирден – Х әсирлерге шекем салынған. Қалашада таўылған
теңгелер бул жерде адамлардың жасаған соңғы ўақты — б.е.
ХII–ХIV әсирлер, деп белгилеўге мүмкиншилик береди.

Орта әсирлерде Жампық қала порт қаласы хызметин атқарған.
Археологиялық қазыў өткерилгенде, усы жерден буннан алдын
Шығыс ҳәм Батыстың (Қытай, Египет, Европа, Индия) ҳәр қыйлы
қалаларынан алып келинген көп сандағы затлар таўылған.

АЯЗ ҚАЛА
Аяз қала (б.е.ш.IV–III әә.) Қарақалпақстаннын ең көркем
естеликлериниң бири есапланады. Негизинде бул жерде бир емес,
ал Султан Ўәйис таўының түслик тәрепиндеги 100 м бийикликтеги
төбениң әтирапында бирлесип турған үш қорған бар.
Бул төбеде жайласқан Аяз қала-1, яки «Самалдағы қорған» Қызыл
қум шөлиниң шегарасындағы бекинисли фортлардың бири болып, ол
көшпелилердиң шабыўылынан қорғаўды тәмийнлеген. Естелик
туўрымүйешлик формасында болып, оның 10 м бийикликтеги еки
қатарли дийўаллары қам гербиштен өрилген. Ҳәзирги күни де оның
дийўалларында қараўыл төбелер, сары жайдан оқ атыўшылардың
ҳәрекет етиўине жеңиллик туўдырыўшы еки яруслы галереялар,
бир-биринен теңдей қашықлықта жайласқан оқ атыў ушын арнаўлы
орынларды анық көриўге болады. Түслик тәрептеги дийўалда
орналасқан қорғанның кирер аўзы дәрўаза алдындағы туўрымүйешли
қурылма менен қорғалған, ол да өз гезегинде туўрымүйешли еки
қараўыл төбе арқалы нығайтылған.

Дәрўаза алды қурылмасына кирер аўыздың арқа жағында арамей
шрифти менен ески Хорезм тилинде бир қатарда 3 таңба ҳәм
олардың үстинде 1 таңба түриндеги жазыў бар болып, бул –
устаның, яғный қурылыстың баслығының тамғасы есапланады.
Әййемги әпсанаға қарағанда, Хорезм патшаларының бири мәмлекет
шегараларына жаўдың сырттан топылыс жасаўынан қорғаныў ушын
үлкен қорған салыўды қарар етипти. Ҳәм: «Кимде-ким душпанның
бастырып кириўи мүшкил болған үлкен қорған салса, соған өз
қызымды беремен», деп жар салдырыпты. Усы жақларда Аяз деген
шопан жасайтуғын екен, ол усындай қорғанды салмақшы болыпты.
Бул жумысты орынлаўға Аяздың қанша ўақыт сарыплағаны белгисиз.
Бирақ патша ўәдесинен тайып, қызын басқа биреўге берип
жиберипти, ал қорған болса питкерилмей қалып қойыпты. Шынында
да, әпсана ҳақыйқатлыққа әдеўир жақын келеди.
Аяз қала-2 Афригидлер дәўиринде, яғный VII әсирдиң ақыры –
VIII әсирдиң басларында салынған болыўы итимал. Қаланың
жойбары қурамалы конфигурацияға ийе. Төменге қарай алып

баратуғын рампа бир ўақытлары қорғанның дәрўазасынан
төбеликтиң түбиндеги әжайып үлкен сарайға кириўге мүмкиншилик
берген. Бул сарай Орта әсирлердеги пүткил Орайлық Азияда ең
сулыў имарат ретинде тәрийпленген. Онда өрелери бар үлкен
заллар, нәзик ғана отырғыш, салтанатлы мәресимлер өткериў
майданшасы, дийўалдағы живопислер ҳәм де от ибадатханасы
болған. Бул жерден Афригидлер династиясына тийисли Хорезм
патшаларының теңгелери, соның ишинде Бравик патшаның теңгелери
таўылған. Сарай шама менен б.е. IV әсиринде салынған болып,
соңын-ала избе-из жүз берген еки өрт ақыбетинде қыйраған.
Аяз қала-3 (б.е. IV–III әә.) параллелограмм формасындағы
бекинисли ири қурылыс болып, ҳәр бир тәрепинде көп сандағы
қараўыл төбелери бар еки қатар дийўал менен қоршалған. Қараўыл
төбелер туўрымүйешлик формасына ийе. Қаланың кирер аўзы түслик
тәрептиң ортасында жайласқан ҳәм де дәрўаза алды қурамалы
лабиринт пайда етиўши буўын сыяқлы қыйсық дийўал менен
қоршалған. Қаланың шарбағы пүткиллей ашық болып, тек ҳәр жерҳәр жерде дийўалдың түбинде кишигирим жайлар болғаны
шамаланады. Қаланың арқа-батыс мүйешинде көп ханалы үлкен жай
орналасқан. Оны атанақ тәризде кесип өтиўши еки дәлиз жайды
ҳәр бири 10 бөлмеден ибарат болған төрт секторға бөлген. Аяз
қала-3 Қушан империясы дәўиринде гарнизон яки ҳүкимдардың
резиденциясы ҳәм жергиликли дийханлар ушын пана жер сыпатында
пайдаланылған болыўы мүмкин, ал ески Аяз қала-1 де болса онша
көп болмаған ләшкерлер орналастырылып, әдеттеги бақлаў посты
сыпатында пайдаланылған болыўы итимал. Қорған дийўалларының
әтирапында турақ жай қурылыслары, дийханшылық жерлери,
дийўаллары ҳәм фермерлердиң жүзим бағлары бар көп сандағы
ҳәўлилериниң қалдықлары таўылған.

ТОПЫРАҚҚАЛА
Б.Э. I–IV әә.
Топыракқала қалашасының көлеми 500х350 м. Төрт мүйешли,
қаланың сыртынан ор қазылған, қорған пақсалары
қоршалған, пақсалардың бийиклиги 8-9 м ге шекем жеткен.

менен

Мүйешинде үш минаралы сарай бой тиклеп турған. Қаланың
дәрўазасынан басланған көше қаланы екиге бөлип турған, көшениң
еки тәрепи кварталларға (тийкарынан өнерментлердиң) бөлинген
болып, оның бир бөлеги ибадатхана имаратлары менен толы
болған. Қала имаратлардың биринде алтын жалатылған жезден
исленген билезик кийгизилген таў қошқарының шақлары табылған,
оның әтирапында (сыйға, ямаса басқа мақсетте) келтирилген көп
муғдарда шийше ыдыслар, безениў буйымлары, алебастрдан

исленген фигуралар (скульптура), пақсада сызылған сүўретлер
(ойнап турған нықаплылар), «Əскерлер залы» нда – әскерлердиң
фигуралары, ал, «Патшалар залы»нда – писпеген ылайдан исленген
патшалардың скульптуралық фигуралары табылды.

ШЫЛПЫҚ
Б.Э. I–IV әә., Б.Э. IX–XI әә.
Шеңбер формасында салынған Шылпық естелиги Нөкис-Беруний
автожолының бойында, Нөкистен 43 км қублада, Әмиўдәрьяның оң
жағасында, бийиклиги 35-40 м болған тәбийий төбешик үстинде
салынған.
Шылпықтың диаметри 65–79 м. Дийўаларының бийиклиги 15 м
шамасында.
Б.Э. II–IV әсирлеринде зароастризм дини
сыпатында салынған ҳәм пайдаланылған.

бойынша

дахма

IX–XI әсирлерде жергиликли халық оны белги бериўши минар
сыпатында пайдаланған.

МИЗДАКХАН
Археологиялық- архитектуралық комплекс.

Б.Э.Ш. IV ə. – Б.Э.Ш. XIV ә.

Әййемги Миздахкан археологиялық-архитектуралық комплекси 200
га дан аслам аймақта, Хожели районының аймағында.
Оның тийкарғы бөлеклери Хожели қаласының қубла-батысындағы үш
төбешикте жайласқан. Комплекске Гәўир-Қала, Шамун наби,
Мазлумхан сулыў, Халифа Ережеп мақбаралары ҳ.б. естеликлер
киреди. Археологиялық қазыў жумыслары даўамында сийрек
ушырасатуғын осуар қойымшылықлар, теңгелер, ҳәр түрли хожалық
буйымлары, шийше, алтыннан жоқары шеберлик пенен исленген
буйымлар табылған.

ҚОЙҚЫРЫЛҒАН ҚАЛА
Ибадатхана-обсерватория.
БЭШ. IV ә. – б.э. IV ә.

Қойқырылған қала диаметри 80 м шеңбер формасында қурылған.
Ортасында диаметри 44,4 м еки қабатлы имарат бой көтерип
турған. Археологиялық қазыў жумыслары ортадағы имаратың
астрономиялық изертлеўлер алып барыў ушын қурылғанлығын
көрсетеди. Илимий болжаўларға қарағанда Фомальгаут жулдызы ең
жақтылы жулдыз болып, Қойқырылған қаланың салыныўы сол астрал
символға бағышланған. Фомальгаут араб тилинде «Қубладағы
балықтың аўзынан аққан суўдың ақыры» деген мәнисти аңлатады.
Яғный, жулдыздың суў стихиясы менен байланыслылығын аңлатады.
Әййемги Хорезм дийқаншылығында суўға сыйыныўшылық (культ )
үлкен орын тутқан.

Қойқырылған қалада табылған керамикадан исленген статуя (адам
мүсини) формасында исленген осуарийлер Өзбекстан халықлары
тарийхы музейинде сақланбақта.

