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 انگلیس و شورش اسماعیل آقا سیمقو 

  حسین کاوشی 

  

یل شکاک یکی از ایلھای بزرگ کرد است که خاستگاه و قلمرو اولیه آن آسیای صغیر و نواحی خاوری امپراطوری ا

طایفه ھای گوناگون این ایل ھمزمان با حکومت قراقویونلوھا در شرق آناتولی در سده نھم ھجری . عثمانی بوده است

ی ایران کوچ کرده اند آن دسته از طایفه ھای عشیره تا آغاز پایگیری دولت صفویه در سده دھم ھجری بتدریج به سو

ھا فرستاده شدند زبان ترکی و مذھب تشیع را اختیار کردند ولی شمار اندکی از شکاک که به میان شیعیان و آذری

آنان که در نواحی نزدیک به مرز عثمانی منطقه جنوبی ماکو، چھریق، سومای و برادوست، قطور ، سلماس و نواحی 

عشیره شکاک در زمان صفویه ، افشاریه و . کونت گزیدند ھم زبان کردی و ھم مذھب حنفی خود را حفظ کردنددیگر س

جانب حکومت صفوی و » دم دم«زندیه کامال به ایران وفادار بود و در طی شورش کردان مکران و جنگ معروف قلعه 

از ضعف ایران در جنگھای ده ساله با روسیه تزاری  شاه عباس را رھا نکرد اما در دوران قاجار عشیره شکاک با استفاده

از این پس شاھد درگیری شکاکھا با طایفه ھای کرد و آذری و . به تدریج به سوی عصیان و نافرمانی گام برداشت

 .نافرمانی آنھا از دولت قاجار ھستیم

وط می شود که در سال اولین شورش قابل توجه ایل شکاک به سرکشی اسماعیل آقا شکفتی سخیل آن عشیره مرب

اسماعیل آقا بر فراز کوه بناب نازلو قلعه ای مستحکم ساخت و . ق و در بحبوحه جنگ ایران و روس روی داد .ه ١٢٢٢

سرانجام  افراد او بعضی ازروستاھای اطراف قلعه بناب نازلو را غارت کردند و . کوشید بر مناطق اطراف خود تسلط یابد

شورش دوم طوایف شکاک در . ه به نام حسینقلی خان موجبات قتل وی را فراھم ساختبیگلربیگی افشار در ارومی

به ریاست علی آقا شکفتی که سرخیل عشیره بود روی داد که طی جنگھایی که رخ داد اسیر و زندانی  ١٢٧۴سال 

داشت و این بار نیز اما دوباره سربه شورش بر. ق آزاد شد و از تھران به آذربایجان بازگشت.ه١٢٩٧گردید و در سال 

دوران . پس از علی اقا ، ریاست عشیره شکاک به محمد آقا پدر اسماعیل سیمقو رسید. عشیره شکاک سرکوب شد

ریاست او بر طوایف شکاک با نافرمانی ، عدم پرداخت مالیات، شرارت و غارتگری و روابط مشکوک این ایل با دولت 

ق بر اثر منازعات دورن عشیره ای شخصیت .ه١٣٢٣تا  ١٣١٨ در فاصله سال ھای) ١.(عثمانی مشخص می شود

او در حالی که پدرش ھنوز زنده . قدرتمندی در میان ایل شکاک ظھور کرد که ھمان جعفر آقا پسر بزرگ محمد آقا بود

بود و بر خالف عرف طایفه ھای مختلف شکاک که رئیس خود را از طریق شورایی و به شیوه انتخابی از یمان تیره 

به قدرت رسیدن جعفر آقا بر شدت تجاوزات . عبدویی و طایفه پیساقا بر می گزیدند خود را به زور رئیس عشیره خواند

در این . شکاک ھا نسبت به ھمسایگانشان می افزود و به موازات آن قدرت نظامی اعضای این عشیره بیشتر شد

ش در تھران به سر می برد حاکم تبریز نظام .ه١٢٨۴سال زمان به دستور محمد علی میرزا ولیعھد که در آن زمان یعنی 

نظام السلطنه ظاھرا برای حفظ نظم از سر ایل شکاک . السلطنه مافی به لطایف الحیل جعفر آقا را به تبریز کشانید

درخواست کمک کرد و برای جلب اطمینان او قرآنی را مھر کرده و به نزد خان فرستاد کمی بعد جعفر آقا در مقر 

ارفع سفیر وقت ایران در استانبول درباره بھره برداری دولت عثمانی از این رویداد می . ومتی تبریز به قتل رسیدحک

محمد آقا پس از مرک پسرش به استانبول آمد و طی دیداری با سلطان در کاخ یلدیز خواستار آن شد که دولت «:نویسد

ان یاری دھد و ترکھا ھم در مقابل به او منصب پاشایی و عثمانی عشیره شکاک را برای انتقام گیری از دولت ایر
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شاید مھمترین نتیجه قتل سرایل شکاک ایجاد بھانه برای سیمقو بود که به ) ٢.(مقادیری پول و سالح اعطا کردند

  .خونخواھی برادرش قیام کرده و به مدت بیش از دو دھه غرب آذربایجان را به آشوب بکشاند

  اسی آذربایجانورود سیمقو به صحنه سی

پس از مرگ جعفرآقا تا مدت زیادی عشیره شکاک در مرز عثمانی به سر برد و محمد آقا نیز درگذشت در نتیجه 

شکاک ھا در طول . اسماعیل آقا پسر دوم او که در میان کردھا به سیمقو مشھور بود به ریاست عشیره رسیده

اھان و ھواداران استبداد بودند و در ضمن کمک ھایی به ش ناظر درگیری میان مشروطه خو.ه ١٢٨۶و  ١٢٨۵سالھای 

عثمانیھا می کردند با به قدرت رسیدن محمد علی شاه شرایط تازه ای بر سرتا سر کشور به ویژه آذربایجان حاکم شد 

ه عناصری مانند عین الدوله، اتابک، اقابل السلطنه ماکویی ک. که نتیجه دشمنی ھواداران استبداد با مشروطه بود

استقرار حکومت قانون را موافق منافع و اقتدار سیاسی خود نمی یافتند به تدریج به دستور شاه و ھریک به شیوه 

خاص خود کمر به نابودی تشکیالت و کانون ھای آزادیخواھان بستند اقبال السلطنه برای نابودی مشروطه خواھان 

ھوق  ١٣٢۵خواست که به یاری آنان شھر ماکو را در سال  ماکو و خوی از عشایر کرد جاللی ، میالن و حیدرانلو کمک

تصرف نموده و آماده حمله به آزادیخواھان خوی شد در این درگیریھا عشیره شکاک به توصیه اتابک به سرکوب مخالفان 

  )٣. (برخاسته بودند

ه کاراز شد و سپاھیان ماکو سواروارد معرک ٣٠٠اسماعیل آقا در گرماگرم جنگ سکمن آباد بدون اطالع و اجازه قبلی با 

سردار برای جبران این نیکی که . و کردان با معاضدت و حمایت او و لشکریانش نیرو گرفته و مجاھدان را شکست دادند

ولی سیمقو پس از اقدامت در قطور باز آرام نمی نشست و . سیمقو به او کرده بود محال قطور را در اختیار او قرار داد

نخست :جنگ سکمن آباد سه دستاورد عمده برای سیمقو به ارمغان آورد. غارت می کرد دھات اطراف خوی را

سوم افزایش ارج و ورج او در . دستیابی به قطور ، دوم بدست آوردن حاکمیت رسمی این منطقه با تایید دولت ایران

یران و عثمانی و روسیه در قطور مھمترین منطقه استراتژیک در طول مرز ا. چشم روسھا و عثمانیھا به طور ھم زمان

آذربایجان به شمار می رفت و در حقیقت کلید منطقه محسوب می شد و به ھمین خاطر پس از تسلط سیمقو بر این 

اھمیت سوق الجیشی قطور برای روسیه ھم . بخش از مرز ترکھا به او پیشنھاد کردند که تابعیت عثمانی را بپذیرد

کشور در ھمه پیمانھای سیاسی خود با عثمانی و بریتانیا از حاکمیت ایران بر این  آنقدر جدی و درخور توجه بود که آن

  )۴.(ناحیه دفاع کرد و البته در این میان منافع خود را جستجو می نمود

  سیمقو و مسیحیان آذربایجان

رای پاسداری از دولتھای روس ، انگلیس و عثمانی پس از آغاز جنگ جھانی اول بی اعتنا به بی طرفی ایران ھر یک ب

روسھا پیش از جنگ چندین واحد نظامی در آذربایجان . منافع نامشروع خود نیروھایشان را وارد کشورمان نمودند

عثمانی ھا ظاھرا به بھانه این که روسیه تزاری اصل بی طرفی ایران را . داشتند و آن ایالت عمال در اشغال آنان بود

سپس در اوایل . بی طرفی نداستند و سپاھیان خود را روانه آذربایجان ساختندنقض کرده است خود را ملزم به رعایت 

جنگ نیروھای روس مناطق شرقی عثمانی را برای مدت کوتاھی اشغال کردند و کوشیدند از ارمنیان و نستوریان 

ن دست زدند و با روسھا در ارومیه به تشکیل نیروی نظامی از آسوریا. ساکن در این نواحی برای مقاصد استفاده کنند

مارشیمون رھبر مذھبی آنان رابطه گرمی داشتندمسیحیان به طور جدی در پی تجزیه آذربایجان غربی و تشکیل 

کشوری مسیحی بودند و چون آ شکارا از نیات و آرزوھای خود سخن می گفتند و در روزنامه ھا و نشریاتشان درباره 
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. آذریھا از حضور آنان در منطقه احساس وحشت و ھراس می کردندو   این اھداف داد سخن می دادند مسلما کردھا

دولت ھای غربی دیگری چون انگلستان و فرانسه نیز در تحریک مسیحیان نقش داشتند و گذشته از عوامل آنان ،دین 

رتبًا به میان گستران امریکایی و اروپایی نیز در این توطئه ھا سھیم بودند این دین گستران از دوران صفویه به این سو م

  )۵.(آسوریان می امدند تا آنان را به مذھب کاتولیک پروتستان در اورند

اتحادیه ای سیاسی به وجود آوردند که به اتحادیه آزاد معروف بود و قوای مسلحه بازوی  ١٩١۶آسوریان در ھمان سال 

با خروج روسھا آسوریان احساس آزادی عمل نموده و با جنگ افزارھایی که از قوای . سیاسی آن به شمار می رفت

آسوری ھا بیمی از دولت ایران به دل راه نمی . روس خریده بودند کامال ب رارومیه و نواحی اطراف آن مسلط شدند

کرد گرفته تا ترک پرداخته و دادند چون با ناتوانی آن آشنایی داشتند و به ھمین جھت به مصادره اموال مسلمانان از 

سیمقو از مقر خود در . قتل عام ھای ھولناکی به دست آنان در شھر ارومیه روی داد که ابعاد آن بسیار گسترده بود

قطور و چھریق ناظر این رخدادھا بود و از نظر آسوری ھا تنھا نیروی مسلح منطقه که ھر لحظه امکان داشت با 

کاک تحت فرمان سیمقو بود از این رو مارشیمون رھبر آسوری ھا خواستار اتحاد عثمانی ھا متحد شود عشیره ش

سوار برای دیدار با سرایل  ١۴٠ش مارشیمون با  ١٢٩۶اسفند ماه  ٢۵در تاریخ . سیاسی و نظامی با سیمقو گردید

این سرزمین  :به او گفته بود مارشیمون «:کسروی از قول سیمقو می نویسد. شکاک به کھنه شھر در سلماس رفت

که اکنون کردستان نامیده می شود میھن ھمه ماھا بوده ولی جدایی در کیش ما را از ھم پراکنده و به این حال 

ما : انداخته اکنون باید ھم دست شویم و این سرزمین را خود به دست بگیریم و با ھم زندگی کنیم و نیز گفته بود

شما با ما باشید چون سوار بسیار می دارید رویم بر سر تبریز و آنجا را  سپاه بسیج کرده ایم ولی سوار نمی داریم اگر

  )۶.(»ھم گیریم

به ھر روی رھبر اسوری ھا و ھمه یکصد و چھل تن ھمراھانش به دست سیمقو به ھالکت رسیدند و این اقدام 

الی ارومیه به دست واکنش شدید و دھشتناک آسوری ھا ارومیه را به دنبال داشت به طوری که ھزاران تن از اھ

مسیحیان قتل عام شدند و پس از سرکوب مردم ارومیه به چھریق حمله بردند و در جنگی شدید سیمقو را در ھم 

ش تا اواخر بھار .ه ١٢۶٩شکسته بعضی از اعضای خانواده او را به قتل رسانیده یا اسیر کردند به تدریج از اواخر سال 

سیه در امور ایران بر اثر انقالب داخلی آن کشور مسیحیان تجزیه طلب به به دلیل کمرنگ شدن نقش رو ١٢٩٧سال 

پس از . رابطه محکمی با سرفرماندھی ارتش انگلیس در ایران ایجاد کردند  انگلستان متکی شدند و رھبران آسوری

خونین میان  ش یک رشته جنگ ھای.ه١٢٩٧ورود مجدد نیروھای عثمانی به غرب آذربایجان در اواسط خرداد ماه سال 

سیمقو در این ھنگام فعال شده و به منظور کمک به . مسیحیان و ترکھا روی داد که با شکست مسیحیان پایان یافت

کردھای خوی که از سوی نیروھای ارمنی اعزامی از وان مورد تھدید جدی واقع شده بودند کمینی در دره قطور تعبیه 

. ه قتل رسانید و مردم خوی با انتشار اعالمیه ای از او قدردانی به عمل آوردندکرد و ھفت ھزار تن از ارامنه را در انجا ب

بدین سان دوران حاکمیت آسور یھا بر ارومیه به سر آمد و بقایای قوای مسلحه به فرماندھی آقا پطرس به ھمراه غیر 

عه صارین وارد منطقه نفوذ ش از مقابل قوای ترک گریخته و از طریق قل.ه ١٢٩٧نظامیان مسیحی در اوایل تابستان 

آسوریان حتی پس از خروج از ایران آرزوھای دور و . انگلیسی ھا در بیجار گشته و سچس از انجا به عراق انتقال یافتند

دراز خود را فراموش نکردند و آقا پطرس با حمایت انگلیسیھا و وزیر خارجه آن کشور لرد کرزن در کنفرانس لوزان در 

در جنگ درخواست کرد کانونی برای آسوریان در حد فاصل موصل ، کردستان عثمانی و کردستان  از دول پیروز ١٩٢٣

  )٧. (ایران تا حدود ارومیه برای آنان در نظر گرفته شود
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  نقش انگلستان در تحکیم قدرت سیمقو

یه تزاری تبدیل شد ایالت آذربایجان پس از قرارداد ترکمانچای رفته رفته به صحنه اصلی نفوذ سیاسی و اقتصادی روس

و کوتاه زمانی پس از جنگ ھای داخلی ناشی از انقالب مشروطیت حضور نظامی روس ھا به تدریج در تبریز و دیگر 

این نفوذ را افزایش داد اما انگلیس به مقتضای منافع سیاسی و اقتصادی خود کم و بیش سعی   نواحی آذربایجان ابعاد

ماموران و دیپلمات ھای بریتانیایی حتی پس از توافق انگلستان و روسیه برای . داشت در امور آذربایجان دخالت کند

ھمچنان به دخل و تصرف، کسب اطالعات در آذربایجان و رخنه در میان  ١٩٠٧تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ در سال 

ز صحنه سیاسی ایران دولت روسیه و غیبت آن دولت ا ١٩١٧پس از انقالب . ایالت و عشایر کرد آن والیت ادامه دادند

بریتانیا بیش از ھر زمان دیگری دست خود را برای دخالت در مسائل نواحی کرد نشین ایران باز دید سیمقو در سال 

از روسای با نفوذ   روابط بسیار محکمی با ماموران انگلیسی داشت و رابطین او معموال بابکرآغا ١٩٢١تا  ١٩١٩ھای 

  .از روسای کومله عراق بودندعشیره پشدر و مصطفی پاشا 

ش و عزل ضیاء الدوله البرزی بر .ه ١٢٩٨کاپییتان کرت کنسول انگلستان در تبریز نقش موثری در رویدادھای سال  

سرباز ھندی وارد ارومیه شد و پیش از ورود به شھر با سیمقو  ٢٠٠عھده داشت و او بود که به ھمراه سردار فاتح با 

ش حوادثی روی داد که به تقویت ھر چه .ه١٢٩٩تا فروردین  ١٢٩٨این تاریخ یعنی اواسط سال از . به مذاکره پرداخت 

به طوری که به اصرار سردار فاتح و تایید کنسول انگلیس در تبریز لقب سردار نصرت و . بیشتر موقعیت سیمقو انجامید

در این ھنگام )٨.(خان کرد اعطا شدیک قبضه شمشیر مرصع به اضافه مرز ایران در ناحیه چھریق از وسی دولت به 

عین الدوله به جای سپھدار به حکومت آذربایجان منصوب گردید و او ھم سردار انتصار را به سمت نایب االیاله روانه 

در نتیجه ورود سید طه اقدامات . وارد ایران شد و به سیمقو پیوست ) ٩(تبریز کرد ھمزمان با این تحول سید طه افندی

ھم شدت گرفت به طوری که تھران ناگزیر شد واکنش نشان دھد و به زودی بنا به درخواست ھای مکرر  نظامی کردھا

در درگیریھای . سردار انتصار واحدھای منظم قزاق به فرماندھی افسری روس به نام فیلیپوف روانه منتطقه شدند

یق به مصاحره سرھنگ فیلیپوف شدید میان قزاق ھای دواتی و افراد سیمقو کردھا شکست خوردند و قلعه چھر

سردار انتصار مصمم بود به ھرشیوه ای خان کرد را به بند بکشد یا به قتل برساند به ھمین دلیل بر ادامه . درامد

محاصره اصرار داشت اما ناگھان تلگرامی از عین الدوله رسید که در آن به نایب االیاله دستور داده شده بود با سیمقو 

کامال مشخص بود که قدرتی خارجی و . فیلیپوف نیز دستور مشابھی از تھران دریافت داشت صلح کند و سرھنگ 

  .مشخصا انگلستان به عنوان تنھا قدرت موثر در عرصه سیاست ایران آن روز دولت را وادار به توقف جنگ ساخته بود

  :زیر می باشد موارد این توافق غیره منتظره میان افسر قزاق روس و رئیس ایل شکاک ھا به شرح

  .ـ سیمقو تارجھایی که لکستان آورده بازگرداند و خون بھای کشتگان را بپردازد١

  .ـ بازماندگان سپاھیان عثمانی را از نزد خود بیرون کند٢

  .ـ از دست درازی به کارھای سلماس و ارومی خودداری کند٣

  .ـ تاوان لشکر کشی دولت را بپردازد۴

  .ـ آنچه جنگ افزار دارد به دولت واگذارد۵
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  .ـ برادر خود احمد آقا را به تبریز فرستد که در قزاقخانه در میان سرکردگان باشد۶

  )١٠.(که در چھریق نشیند و به نگاھداری مرز بپردازد  با این شرط ھا دولت از گناه او بگذرد و به او زینھار دھد

قو ھر چه بود به تحکیم موقعیت نظامی او کمک کرد چرا که او به ھیچ کدام از دالیل رفع محاصره و نجات یافتن سیم

بندھای توافق نامه عمل نکرد و اگر چه در ظاھر آرام نشسته بود اما در باطن با روسای عشایر و بیگ زادگان تماس 

در   یر فرمان سیمقوموفقیتھای جنگجویان ز.گرفته و از آنان برای اجرای صحنه ھای بعدی تعھد و بیعت می گرفت

رویارویی با قوای دولتی و محلی و تسلط او بر شھرھای ارومیه، سلماس ، مناطق حاصلخیز میان ماکو و خوی در 

را به سوی او جلب کرد زیران آنان ھم می خواستند در غنائم ) مھاباد(شمال و سردشت در جنوب توجه عشایر مکری 

ھمچنین با افزایش قدرت سیمقو تمایل دو . شکاک سھمی داشته باشندبه دست آمده از تاخت و تازه ھای عشیره 

جانبه ای برای تشکیل اتحادیه بزرگ عشایر کرد در آذربایجان میان اسماعیل آقا و دیگر روسای دولت مکری به وجود 

مری را آمد و شرایط سیاسی و نظامی آن منطقه و خالء ناشی از حضور عدم حضور دولت مرکزی امکان تحقق چنین ا

ق آماده حمله به ساوجبالغ مکری .ه١٣۴٠سرانجام اسماعیل آقا در ماه محرم سال .بیش از پیش ممکن ساخته بود

دکتر آسو معتقد است که تنھا . شد ولی ھنوز نتوانسته بود ھمه عشایر را وارد اتحادیه مورد نظر خود سازد) مھاباد(

ی خود را برای ھمکاری با اسماعیل آقا سیمقو اظھار می دارند و پس از سقوط شھر مھاباد بود که عشایر مکری آمادگ

  )١١.(عده ای دواطلبانه آماده خدمت در نیروی اسماعیل آقا می شوند 

اما نیروی سه تا پنج ھزار نفری سیمقو که تنھا ھزار جنگجوی شکاک در آن به چشم می خورد و به طور قطع از 

ابتدا سید . طه افندی و قبایل مامش، منگور و پشدری نیز برخوردار بودحمایت کامل عشیره ھرکی تحت فرمان سید 

طه با ھرکیھای زیر فرمان خود به ژاندرم ھای ماژور ملک زاده در مھاباد حمله کرد اما شکست خورد و عقب رانده شد و 

تن از آنان را اسیر  ۴٠٠ز نفره ژاندارم ھا را در ھم کوبید و بیش ا ٨٠٠روز بعد سیمقو در یک حمله غافلگیرانه نیروی 

افراد رئیس عشیره شکاک بالفاصله وارد شھر شدند و اموال و دارایی اھالی کرد . کرده و در بیرون از شھر تیر باران کرد

سیمقو با اشغال مھاباد به اوج قدرت رسید و حوزه مناطق زیر نفوذش یک . ساجبالوغ را به طور کامل به تاراج بردند

ن و سراسر نواحی غرب و جنوب دریاچه ارومیه را شامل می شد و ترکھا بخشی عمده سالحھا و سوم والیت کردستا

پس از سقوط . مھمات او را در این زمان تامین می نمودند و انگلیسی ھا تنھا از نظر مالی او را پشتیبانی می کردند

ان که شھر را در شرف سقوط می دید مھاباد، سردشت ھم به مخاطره افتاد و رئیس گمرک آنجا به نام میرزا خدادخ

وسایل و آرشیو اداره گمرک را به رئیس العشایر منطقه سردشت و ربط تحویل داد و خود به سلیمانیه و از آنجا به 

آنچه که سیمقو را به بریتانیا نزدیک می ساخت نیاز به کسب شناسایی قدرتش در . کنسولگری ایران در بغداد رفت 

انگلیس ھنوز تا به قدرت رسانیدن کامل رضاخان فاصله زیادی در پیش داشت و با   ضمن دولت چارچوب ایران بود در

یکی از اقدامات انگلیسی ھا . تحریک سیمقو می خواست از محافل آزادیخواه ایران و حتی از خود رضاخان امتیاز بگیرد

سولگری بریتانیا در تبریز از او دعوت کرد که تضعیف نظام اداری ایران در نواحی زیر اشغال سیمقو بود و برای نمونه کن

  )١٢(»...سرپرستی اتباع انگلیسی را در خوی و رضائیه و شاھپور عھده دار شود... «

سرانجام پس از این که دولت انگلیس از ھمکاری ضاخان و باندش با خود مطمئن شد و پس از این که جنبش ھای 

انگلیسی و به وسیله قزاق ھای زیر فرمان رضا خان سرکوب شد نوبت به جنگل، خراسان و خیابانی به اشاره ماموران 

قدر مسلم این است که خاموش ساختن نغمه ھای آزادیخواھانه پدید آوردندگان این قیام ھا اھمیت . سیمقو رسید
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رت پیشروی زیادی برای انگلیس داشت و انجام آن از نظر ماموران آن کشور در اولویت بود و سیمقو می توانست در صو

و مانع از به خطر افتادن منابع نفت کرکوک گردد و در غیر این صورت اگر . بلشویسم دیواری در شرق عراق ایجاد نماید

دولتی مستقل و ملی در ایران روی کار می آمد انگلیسی ھا به سادگی قادر بودند با افزایش کمک ھای خود به 

به تدریج . نعی جدی بر سر راه پیشرفت آن دولت فرضی ایجاد نمایندسیمقو ، عشایر لر و بختیاری و شیخ خزعل موا

تحکیم قدرت رضاخان شرایطی را پیش آورد که سرکوب سیمقو ھمچون سرکوب شیخ خزعل جنبه یک ضرورت به خود 

گرفت و به راستی تحقق این امر می توانست در توجیه سردار سپه و وجیھه المله ساختن او در چشم مخالفانش 

البته انگلیسی ھا . ر موثر باشد و در واقع چنین ھم شد و رضاخان از ختم غائله شکاکھا بھره برداری زیادی کردبسیا

یعنی در حل : مایل بودند که از سیمقو پس از شکستش در برابر نیروھای دولت ایران در جای دیگری استفاده کنند

  )١٣.(معضل شیخ محمود برزنجی

  فرجام کار سیمقو

با نیروھای دولتی  ١٣٠١ایل شکاک پیش از جنگ نھایی و سرنوشت ساز خود در تابسستان سال  سیمقو رئیس

توانست صاین قلعه و سقز را نیز به حوزه قلمرو خود اضافه کند سپس سید طه کوشید شھر مراغه را اشغال کند اما 

س از شکست امیر ارشد مخبر اھالی آنجا بدون برخورداری از کمک نیروھای دولتی عشایر کرد را شکست دادند پ

السلطنه حاکم تبریز به دستور دولت نیرویی تازه به فرماندھی خالو قربان کرد از متحدان سابق میرزا کوچک خان که 

اینک به سردار سپه پیوسته بود به جنگ سیمقو فرستاد اما او ھم مانند امیر ارشد در آغاز نبرد با شلیک یک گلوله به 

ش در دامنه کوه شکریازی در جنوب خوی روی داد و در ان ھمه .ه١٣٠١گ در تاربستان سال آخرین جن. قتل رسید

عشایر متحد سیمقو در قالب سپاھی ده ھزار نفری شرکت داشتند و فرماندھی نیروھای دولتی با سرتیپ امان اهللا 

س ایل شکاک به سختی جنگ شکریازی یک روز بیشتر به طول نیانجامید و در نتیجه آن رئی. خان جھانبانی بود

ش که توسط نظامیان ایرانی .ه ١٣٠٩از این پس سیمقو تا سال . شکست خورد و با خانواده اش به ترکیه پناھنده شد

مستقر در شھرک مرزی اشنویه در یک کمین به قتل رسید به جز زمان کوتاھی که در میان عشایر پشدری در 

  )١۴.(زید و در خدمت اھداف کمالیھا قرار داشتکردستان عراق به سر می برد در ترکیه اقامت گ
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