
  سفرنامه و تجربه مصاحبه در آنکارا

  

  

  

 سالم خدمت دوستان

 :بخش اول

 :تھیه بلیط انکارا( 1

که این آژانس بدون برنامه ریزی بامن تماس گرفت و گفت قیمت بلیط رفته  ھمینم بگم...رو ازاژانس ھواپیمایی برج گرفتم) تور(من بلیطم

پرداخت کرده بودم خیلی  حاال من یک ھفته قبل پول بلیط رو...لیط رفته باال که به قول خودش تحت شرایطی قیمت ب باال در صورتی

صالح دیدم اژانس رو تغییر ندم و بنابر دالیلی مجبور شدم ھتل رو  ناراحت شدم با دوستانم که مشورت کردم و چند جا تماس گرفتم

 . پرداختی قبلی برام در بیاد تا قیمت...تغییر بدم

 :ورود به انکارا(2

و دارای روابط عمومی  که خیلی مودب, آقایی به نام موسوی بود,ترانسفرم از کارمندای جزیره بھشت بود ,رسیدم  صبح انکارا7:30یقا دق

کارمند جزیزه بھشت به مسافرا ,از ھتل ھای دیگه بودن سوار ون بشن خالصه یک چند دقیقه صبر کردیم تا بقیه مسافر ان که,باال بودن 

..ھمچین پولی بدم قبال پرداخت مبلغی کارھای سفارت و مدیکال رو انجام بدن ومن به خودم گفتم که عمرا درپیشنھاد کرد که 

  رو از بچه ھا شنیده بودم برا ھمین شکه نشدمشدم تعریفش) بیوک ارشان(وارد ھتل خالصه بعداز اینکه ترانسفر ما رو گذاشت

انکارا سرده اگر رفتید لباس گرم ...سیستم خنک کننده  این ھتل این وقت سال مناسبه چون نه سیستم گرمایش مناسب داره و نه....

 .... ما نخوریدببرید سر

وقت دارم به کارمند ھتل . ھنوز 10:30ھم چون دیدم تا   دقیقه وسایلم بزارم تو اتاق کارمندای ھتل بد نبودن من10:30خالصه قرار شد 

رفتم مطب دکتر اونگان رو پیدا کنم با یک نقشه کوچولو که  حاال می خواستم شا ھکار کنم....برگردم گفتم که مراقب وسایلم باشه تا

اینکه انگلیسی بلد نبودن  داده بود حاال پرسون پرسون از ترک ھا می پرسیدم بنده ھای خدا خیلی ھمکاری کردن با اقای موسوی بم

 ....ولی این وسط چند نفر بلد بودن

بخاطر اینکه کارمند دکتر اونگان بھم گفت نمیزاره که  خیلی حس بدی بود....من برا روز بعد وقت معاینه داشتم  ولیحاال پیدا کردم



انجام میدا حاال این  گفتم مصاحبه ام فرداست شاید کارم روکاش نمی .انجام بدم چون من فرداش نوبت داشتم من مدیکالم رو اونروز

 ....ت زبون ما چرخید و راستشو گفتیم که کاش حرف نمیزدم سکوت ت

رفتم ھتل ...کنم مثال به قول خودم راه رو پیدا کنم یا به قولی اشراف پیدامی خواستم  حاال پیاده برو تا ھتل چه پا دردی گرفتم

یکمی که گذشت دوست ....داشتن مسافر زیاد ایرانی معروف بود وسایلم رو که گذاشتم تو اتاق اومدم تو البی پر ایرانی که این ھتل به

 خوبی که ھمگی گل و گالب بودن چه دوستان...پیدا کردم

  بود که مادر و نامزذش یرای بای بای کردن ا2010خواھر برادر گل بودن یکی از برندگان  که خیلی گل گالب بودن و یکچند تا زوج بودن

اقایی ھم بود که شیرازی بود و از کمک کردن دریغ  یک...ومده بودن که این خانواده مھربون باعث شدن منم با بقیه دوستان اخت بگیرن 

بودم غیر آبله  برای اینکه دکتر اونگان الکی بم واکسن نزنه که البته که من ھھمه رو تو ایران زده گفتاین دوستمون بم ....نمی کرد 

خالصه شب قبل از معاینه ما رفتیم پارک با ...زدم غیر ابله  قبل از اینکه دکتر اونگان دست به کاری بشه بش بگم من ھمه رو: مرغون 

سوار یکی از  ر دوستان گفتن بریم شھربازی پارک چشمتون روز بد نبینه پیشنھاد شد کهحدود یازده نف دوستان خالصه گروھی بودیم

من به دوستان میگفتم اگه جواب معاینم جزو عجایب در  وی ھی...وسیله ھای خوفناک بشیم ما ھم رفتیم الفاتحه من سنگ کوب کردم 

 ....ناباب بوده و اینا من رو اغفال کردن بیاد بگم از ھمشینی با رفقا

داشت و برای ما اواز می خوند البته ھمه اونجا خواننده  خالصه ما اون شب رو تا ھتل با یک آقای اصفھانی که صدای خیلی زیبایی

 ....... م که باعث شد ملت ترک از مدیحه سرایی و اوازخوانی حیرت زده بشنقدمی ھتل پیش بردی با دست زدن تا چند....بودند

 :مطب دکتر اونگان

سرما خوردگی و سرفه ھای شدید  ک ھفته قبلمعاینه ھا رو انجام دادن ولی بخاطر اینکه ی,مطب دکتر اونگان حضور داشتم  صبح 90:30

درست نفسم رو نمی تونستم نگه دارم یعنی نفس کم می اوردم با اموزش  چون...داشتم یک بار دیگه ازم ایکس ری چست رو گرفتن

دی نکرد ابله رو زد اونم نامر , شیرازی بم دادن بودن به دکتر گفتم که ھمه واکسن ھا رو زدم غیر ابله و تاکید ھم کردم ھایی که دوست

 ... دالر شد200از  و ھزینه اش کم تر.... تموم شد3خالصه کارم ساعت ...

 $47:ازمایش خون و ایکس ری چست

 $ 130 معاینه دکتر و واکسن ابله

 .خواستن زود تعطیل کنند می, اونجا باشم تا جواب معاینه رو بگیرم چون شنبه بود11:00و قرار شد فردا 

To be continued 

 ادامه داره

 :بخش دوم

 .... کنم تا برم برای مصاحبه حاال دیگه کاری ندارم تا دوروز صبر

 : خب این رو برای دوستانی می گم که قصد خرید دارن

 (مرکز خرید) برای خرید دوستان بھتر برن انکامال

 تنوع خرید پوشاک(1

 فست فود(2

 و غیره

حساب کردم ارزش   لیر البته رفت و برگشت5/3 لیر یک بارم شد 2با مترو این من مسیر رو رفتم که می شد  قدرت انتخاب بیشتره من

 باشید ه پول به تاکسی بدید چون چند برابر میشه بخصوص اگر تنھاندار

LC WAKIKI(جھت خرید پوشاک) 

 ....و کیفیت ھم خوب.....مناسبه قیمت ھم....ھمه جای انکارا شعبه داره

 ....خب این دو روز تمام شد

 :اکتبر وقت مصاحبه 4

  نفر جلوی من بود ن که خانم ھا و6... دم دره سفارت بودم7:30من ....زمان مصاحبه منه  به وقت انکارا8:30دوشنبه است و ساعت 

 .. اقایان مسنی بودن که فرزندانشون براشون اقدام کرده بودن

  (التاریترکیبی از گرین کارد و (ایرانی ھا (1:دو تا صف بودیم

 ترک ھا(2



معرفی کرد از مرادی   ساله که خودش مرادی60به نفس ھایی که ایرانی ھا به من می دادن که خانمی حدودا  حاال دم سفارت و اعتماد

 . تور و برای من جز تضعیف روحیه نبود

که لیدر ندارم  گفتم من!!!!  نگفتهایراد داره چون بخشی از موھام رو گوشام بود و گفت لیدرت چرا بھت ا عکس منو دید گفت عکست

 !!!بخون گفت می فرستنت بیرون تو دلم گفتم حاال بزار من برم بعد ایه یاس

 ....ندادیم اگر من از اول میدیدم بھت میگفتم که بری عکس و غیره خالصه ما ھم اھمیتی

ون رو زدیم به کوچه علی چپ حاال کجاست خدا ما خودم و درباره رشتم پرسید و کجا تحصیل کردی گفت دوماه کلیرنس رو شاخت بازم

 ....کنن و لی خدایش ھر چقدر ادم محکم باشه این جور ادم ھا استرس وارد می !!!!میدونه

 کادو پیچ کرده بودند و این استرس رو برای ماچون قبال تو ایران بعضی ھا عنایت کرده بودند 

   دقیقه درباز شد7:50تقریبا ساعت 

 ... سرما ترک برداشتماون موقع صبح از ولی خدایش....خالصه دوتا صف بودیم یک چنتا ایرانی رد کرد و یک چنتا ترک خالصه

 بازم پشت صف ایستادم برای ورود به گیت سوم به ترتیب وارد می شدیم باجه ایرانی ھا از در گیت اول که وارد شدیدم وارد گیت دوم

 ...برای تحویل مدارک جدا از باجه ترک ھا بود

 : اصل مدارکی که من دادم

 شناسنامه

 کارت ملی

 پاسپورت

 داد ه سی دی رو بھم پسجواب ازمایش مدیکال البت

  5 در 5قطعه عکس  2

چون ھنوز مدارک کارشناسی ...کارشناسی ارشد رو به اون خانم دادم  مدرک کارشناسی و ریز نمرات دوره, اخرین مدرک تحصیلی 

 ...دمنمرات ب البته من یک نامه از کالج ھمراه با خودم برده بودم که به افیسر برای تایید اون ریز ارشدم کامل نبود

در ضمن اون  برو بگیر خدا رو شکر جناب کامپیوتر قبول کردند ولی به عکسم ھم یکمی ایراد گرفت ولی گفت اگر کامپیوتر قبول نکرد

 امریکا خوش برخورد بودند و لبخند بر لب داشتند ه ھمه ی کارمندای سفارتخانم ایرانی بود و خیلی ھم ھمکاری می کرد البت

 منم گفتم انگلیسی فکر کردم شاید!!!! می خوای مصاحبه ات به فارسی باشه یا انگلیسی خالصه این خانم خوش برخورد بم گفت

داد دستم و یک برگه که راھنمای انگشت  یک شماره....امتیاز باشه حاال نمیدونم ھست یا نیست ھر کی یک چیزی میگه اهللا اعلم

 ... نگاری که به زبان انگلیسی و فارسی و ترکی بود

 ....  تا باجه بود اگر درست یادم مونده باشه7کنارش میزد کال  شماره ھا که اعالم میشد البته تصویری شماره باجه که باید می رفتیم رو

می شد و اصال استرس  به ترتیب نبود یعنی ترتیبی نداشت ولی سریع کار انجاماعالم شد البته اعالم شمارھا  کال شمارم سه بار

 .نداشتم

دوبار مدارکم رو دی اچ ال کرده بودم چون اون زمان من اشتباه جزیی کرده بودم و با  شمارم اعالم شد بخاطر این بود که من: دفعه اول 

ادرس پستی در امریکا نوشتم  یک امضا کردم یک. ھم فرستادیم سی سی مکاتبه کرده بودم گفته بودند دوباره بفرست و من کی

 . من ادرس رو ننوشته بودم به این دلیل ادرس پستی رو خواست که$ 819ھمچنین پرداخت 

تمکن مالی رو خواست ولی من قبال ھمه رو پست کرده بودم البته من  داشت یادم می رفت اون خانم ایرانی ازم برگه اسپانسر یا

 . گواھی از بانک داشتم و سند زمین بدون ارزش گذاری نداشتم یکاسپانسر 

  بود خانم بسیار مھربانی بودند برا انگشت نگاری: دفعه دوم

 : دفعه سوم برای مصاحبه

 بود اصال حس نکردم مصاحبه است مصاحبه من خیلی ساده

بعد ...ا تحصیل مشغول به کار بودی من ھم حقیقت رو گفتمایا در ھند ھمراه ب!!! ایا کار دولتی داشتی!!! ازم پرسید کجا درس خوندی 

 .بخور منم قسم خوردم و امضا زدم گفت قسم

  نامه ای که از کالج برای تایید ریز نمراتم اصل سوء پیشنه ھندم و: و مدارکی که ھم بش دادم

 م پس داد غیر سوءپیشنه که گفت برات بانامه کالج رو بھ,ریز نمرات کارشناسی ارشد, ملی کارت,ھمه مدارک اصلم مثل شناسنامه 

 مدارک دیگت می فرستیم

 روزه دیگه پاست میاد دم ھتل ویک رسید داد که با 4 الی 3کردم گفتند  منم رفتم چند لیری پرداخت UPS کارت سفید بم داد گفت برو



شده یا خیر رو پیگیری کنم  پست تحویل داده اعالم میکردکه ایا به 4روند ارسالش رو بعد از ساعت  UPS تو سایت TAKIP NO استفاده

من خیلی خوشحال شدم چون فردا روزی مصاحبه پاکت نامه ھمراه  ارسال شده بود UPS  من که چک کردم به8که خدا رو شکر ساعت 

یم که یک برگه باز کن پاسپورت مدارک دیگه که تو پاکت زرد رنگ ھست فرستاده شد که پاکت زرد رنگ رو نباید ھمراه با..پاسم رسید

 چنتا برگه اچار در ارتباط با سوشیال سکیورتی و مالیات ھم بود صورتی رنگ بود که نوشته بود لطفا پاکت زرد مربوطه را باز نکنید

عنوان مدارک اضافی ھمراه  ھمراه با اون فرم ھای اولیه و عکس که فرستاده بودم به.فرستاده بودم رو ھم پس دادن  مدارک اضافی که

 ..... بسته پستیبا 

 .... خانوادم تماس بگیرم و از خوشحالی دنبال تلفن میگشتم با

 .  لیری خیلی تشریفات داشت چون سیستم ھوشمند بود5راحتر بود   لیری4 لیری بود 5 لیر و 4حرف از تلفن شد تلفن کارتی 

بزرگتر و وسایلم جا موند تو   انتقال داد برای گرفتن ونبر میگشتم فاجعه رخ داد چون ترانسفرم ما رو به ھتل ددمان روز اخری که داشتم

موسوی با یک ترنسفر دیگه که برای آژانس دیگه برای جابجایی مسافراش  ھتل ددمان وقتی رسیدم فرودگاه تازه متوجه شدم ولی اقای

 ...ھماھنگ کرد و وسایلم رو فرستادن توھتل ددمان بود

 گذشت ھمه چی به خیر و خو بی

 این مطالب رو که نوشتم به درد دوستان بخورهامیدوارم 

  ...رو به مھاجر سرا ندادم چون دوستان خیلی کمکم کردن من ھنوزم دینم

و اداي دین بھ سایت وزن و پربار مھاجر سرا خود را ملزم مي دانم كھ تجربیات خویش  حسب وظیفھ. با سالم خدمت كلیھ دوستان مھاجرسرایي
این بنده حقیر سرتا پا تقصیر بھ ممكلت دوست  مواردي كھ ذیال بھ آن اشاره مي شود مربوط بھ سفرنامھ اول.در خصوص مصاحبھ مطرح كنم  را

پیشاپیش این نكتھ را  .آنكارا مي باشد كھ با فعالیت ھاي مدیكال و مصاحبھ در سفارت تزمیج گشتھ است  تركیھ و شھر نھ چندان دیدنيو برادر
 كھ براي بنده رخ داده بھ رشتھ تحریر در آمده است و مسئولیت تسري بھ تصمیمات سایر استیادآور میشم كھ نوشتار زیر با عنایت بھ اتفاقاتي 

و سعي نموده ام از تكرار مكررات خودداري كنم و صرفا  دوم اینكھ من سفرنامھ ھاي زیادي را مطالعھ كرده ام. برندگان بر عھده بنده نمي باشد
 .تشریح نماییم در حد چند پارگراف ما وقع را

  قصھال
مذاكره تنگاتنگي شدم   اكتبر باید بھ مصاحبھ برم سریع رفتم و با آژانس سفر طالیي وارد20و مشخص شد كھ  بعد از اینكھ نامھ دوم بھ دستم رسید

 13تا .  اكتبر كھ زمان پرواز بود با استرس و اظطراب صبر كردم13و تا  .با پرواز ایران ایر رو رزرو كردم روز وھتل بیوك آرشان 7و تور 
 13خالصھ . اكتبر وقت مدیكال گرفتم 15راھنمایي ھاي دوستان در خصوص گرفتن وقت از دكتر بھ سایت دكتر اونگان رفتم و براي  اكتبر طبق

 یا دآوري مي كنم برخالف تصورات پرواز ایران ایر بھ آنكار در مسیر رفت و برگشت )  حركت كردیماكتبر با پرواز فوكر بھ سمت آنكارا
 14. تھران طراول بھ دنبال ما آمد و ما رو بھ ھتل رسوند فردي از.  دقیقھ بھ فرودگاه اوزنقان رسیدیم45 ساعت و 2بعد از ). ایرباس نمي باشد

مطب دكتر و سفارت رو پیدا   دقیقھ پیاده روي40كنم و ھم دكتر رو براي وقت مدیكال فردا كھ تقریبا بعد رو پیدا  اكتبر زدم بیرون كھ ھم سفارت
منم گفتم مشكلي ندارم و بھ . منشي دكتر گفت چرا ھمین االن كارات رو انجام نمیدي .و رفتم پیش منشي دكتر كھ زمان دكتر رو كانفریم كنم. كردم
بعد . بابت تست خون و عكس از سینھ پرداخت كردم  دالر47.  اینترنتي كھ گرفتھ بودم پروسھ مدیكال شروع شدترتیب با چشم پوشي از وقت این

شامخ خانم   ساعتي توي مطب معطل شدم نوبت بھ من رسید و رفتیم خدمت مقام1بعد از اینكھ . واكسن اظھر ھم رفتم پیش دكتر براي معاینھ و
واكسن زرد رنگ رو گرفت و دو تا واكسن نثار ما كرد فكر مي   از ما پرسید كھ ما ھمش گفتم نھ و كارتایشون ھم یھ سري سوال. دكتر اونگان

 دالر دیگھ دادیم بھ 130بیرون و  علي كل حال اومدیم) آم آم آر رو تو ایران زده بودم. ( یكي دیگھ ام ام آر نوبت دوم كنم یكیش آنفوالنزا بود و
 خالصھ ھوا بس ناجوامردانھ سرد و. كھ وارد آنكارا شدم ھوا باروني بود و گرفتھ و سرد و ھم بگم كھ از وقتياین ر. برگشتم ھتل. منشي دكتر
درگیر )  اكتبر24(  اكتبر تا االن 15نبینھ از  چشمتون روز بد.  ھم رفتم جواب مدیكال رو گرفتم3ساعت )  اكتبر15( فرداش . باروني بود

 بھ سبب) مادرم میگھ چشم خوردي ولي فكر كنم بھ خاطر واكسن آنفوالنزا بود( سابقھ بود   بيسرماخوردگي شدیدي شدم كھ در عمرم
. خوردن قطره ھاي بارون بھ شیشھ رو تماشا مي كردم  اكتبر در ھتل مشغول استراحت بودم و از پنجره اتاق19 اكتبر تا 15سرماخوردگي از 

روز . شد كرد ولي خب بھ لطف دوستان ایراني كھ در ھتل پیدا كردم این مدت سپريداشت دیوونم می استرس مصاحبھ+ سرماخوردگي + غربت 
سبب بارندگي كارمند درب سفارت پارتي بازي مي كرد و ترك ھا  بھ(  ساعت زیر بارون تو صف بودم1 اكتبر بھ سفارت رفتم و بعد از اینكھ 20

رو دادیم بعد وارد سالني  ھ داخل بشیم و طبق روال سایر دوستان اول مداركنوبت بھ ما شد ك) خداي ناكرده خیس نشن رو مي فرستاد داخل كھ
)  دالر819( نمودند كھ بار اول براي انگشت نگاري ، بار دوم براي پرداخت پول  شماره اي بھ ما مرحمت.  تا صندلي داشت 80شدیم كھ تقریبا 

 دقیقھ 1را توامان بھ ما ارایھ كرد و در عرض  ر برگھ آبي رنگ و سفید رنگو در نھایت آفیس. سوم براي مصاحبھ از اون استفاده كردیم و بار
 .سفر بھ ایران و آماده شدیم براي چك اوت و انتظار.  سوالي را ھمراه با رزومھ ایمیل كردم9و جواب  منم برگشتم ھتل. سفارت رو لبیك گفتیم 

 .بھ اختصار عرض مي نمایم دمتتاندر خصوص مدیكال و مصاحبھ چند نكتھ كنكوري بھ ذھنم رسید كھ خ
  .حتما قبل رفتن از طریق سایت دكتر اونگان وقت بگیرد -1
  .ازتون میگیره بھ ھیچ وجھ استرس مصاحبھ رو نداشتھ باشید كھ واقعا بي مورده و خیلي انرژي -2
 ( باجھ پلیس سمت( وقتي بھ جلوي درب سفارت رسیدید در سمت راست بایستید  -3
درست حدس زدید قبل از مصاحبھ معین شده كھ چھ كساني اف بي . نمیشھ  ا برگھ آبي رو بگیرید یا نگیرید در زمان مصاحبھ مشخصاینكھ شم -4



  .چھ كساني نھ آي چك مي خورن و
از من در . دادم آفیسر كامال صادق بودم بنابراین با اعتماد بھ نفس كامل جواب سوال ھاي آفیسر رو واب سوال ھايدر روز مصاحبھ من در ج -5

 .پررویي گفتم مي خوام برم دوره دكتري استنفورد رو آباد كنم خصوص شغلم و مدرك تحصیلي و برنامھ ام سوال پرسید كھ منم در كمال
ھاشون حقیقت رو نگید متوجھ میشن كما اینكھ نفر قبل از من بھ دلیل  آفیسرھا كامال باھوش و مجرب ھستن و اگھ خداي ناكرده در جواب سوال -6

 .مصاحبھ ھمونجا ریجكت شد عدم صداقت در
 .انگلیسي ھمراه داشتھ باشید حتما از خودتون یھ رزومھ بھ زبان -7

چھ  بھ ھر حال ما ھم بھ جمیع منتظران كلیرینس پیوستیم تا خدا. از تكرار مكررات بپرھیزم سعي كردم. سفرنامھ اول من در اینجا بھ پایان رسید 
 . خواھد

موفقیت مي كنم و امیدوارم نوشتار من براشون مفید بوده  براي ھمھ دوستاني كھ براي مصاحبھ تشریف خواھند برد از صمیم قلب آرزوي
 .باشد

 
 ...ادامھ سفرنامھ

 . دقیقھ تاخیر داشت30 ترکیش 320ایرباس . پروازھای داخلی ترکیھ ھم بسیار مناسبھ کیفیت.  دقیقھ طول کشید1:30را پرواز ما از وان بھ آنکا
 کیلو بود اما بردم 12کولھ من .(تونید با خودتون ببرید  کیلو چمدان قسمت بار می12 کیلو داخل کابین و 8. پذایرایی بسیار مختصری ھم داشتند

بار زودتر از اینکھ ما  نکتھ جالبی کھ باعث تعجب ما شد این بود کھ چمدان قسمت! ) اجازه ندادند ببریم داخل  رو8.800داخل، اما یک چمدان 
 !اصال منتظر نشدیم از این بابت! وارد سالن بشیم اومده بود روی نوار نقالھ بار

کرایھ اتوبوس ھر ) خودشون کمک می کردند بگذارند داخلیا چمدان رو  کولھ. (منتظر ھستند HAVAS بیرون از فرودگاه اتوبوس ھای ھاواش
 اینجا بھ ایتگاه متروی. رسوند  دقیقھ ای رو طی کرد و ما رو تا نزدیکی یک ترمینال تاکسی20کھ یک مسیر ) تومان 7000 معادل( لیر 10نفر 

Ataturk kultru merkezi قرمزرنگ نزدیک است کھ با خط متروی METRO اما ما با تاکسی رفتیم ھتل کھ کمتر .م رفتمیشھ بھ کیزیالی ھ
 (.دوستان می تونند با مترو بروند .چون ما دیروقت رسیدیم با تاکسی اومدیم. ( لیر شد15کرایھ تاکسی ھم . دقیقھ بود 10از 

نظرم  اما روز آخر. تھ بگیرمخونھ داره ھماھنگ کرده بودم کھ یکی از اتاق ھاش رو برای یک ھف من از تھران با یکی از ایرانی ھایی کھ اینجا
اما در . اوزیلھان ھتل شیک و بسیار تمیزی نیست!) تریپل داد البتھ بھ ما( دالر برای دابل 54شبی . عوض شد و ھتل اوزیلھان رو رزرو کردم

. قیمتش رو آورد پایین ل دالر برای داب70ھم ھتل خوبی بود کھ تا  Metropol ھتل متروپول. (قیمتش مناسب است مقایسھ با ھتل ھای دیگر و
دست کم احساسی کھ ما . اما مناسب نبود Ergen ھتل ارگن. دالر برای دابل 120ھتل آرگنتوم ھم ھتل بسیار شیک و تمیزیست البتھ کمی گران 

 دالر 80ھستید بھ جای شما کھ ایرانی  ھمینکھ بھ ما گفت بھ خاطر. بھ نظر می رسید نسبت بھ اوزیلھان تمیزتر نیست. خوبی نبود داشتیم احساس
 (!تحقیر تا این حد! شدیم  دالر در شب می گیریم، ما گریزان50در شب، 

--------------------- 
 00903124174400: ھتل اوزیلھان
 00903124175906 :ھتل ارگن

 00903124173069: ھتل متروپول
  00903124262656:آرژانتین در خیابان Argentum ھتل آرگنتوم

------------------ 
 :دکتر اونگان

مطب دکتر اونگان در البراتوار . نیست از ھتل اوزیلھان تا مطب دکتر پیاده راه زیادی.  رسیدیم9:30اما ساعت . قبلی داشتیم  صبح وقت9ساعت 
 .آدرس بپرسید باید این نام را بدانید اگر خواستید از کسی. قرار دارد .DUZEN LAB دوزن

آزمایش  در برگھ. (برگھ آزمایش و پاس رو بھ ما داد و ما رو فرستادند طبقھ سوم. از ما گرفت پورت و یک قطعھ عکسپاس.  رفتیم4ابتدا طبقھ 
 دقیقھ 15کھ کمتر از . برای خون و عکس قفسھ سینھ  دالر پرداخت کردیم95در طبقھ سوم ) تست تشخیص سیفیلیس. دیده شد VDRL نام تست

تمام شد باید می رفتیم  بالفاصلھ کھ عکس قفسھ سینھ.) و یا ھر نوع عامل دیگر برای انجام اینکارھا ندارید یدردر ضمن نیاز بھ ھیچ ل. (طول کشید
 منتظر 11تا .  جواب آزمایش ھا آماده میشھ11منشی اونگان بھ ما گفت ساعت  . تا وقت بگیریم برای معاینھ و واکسن از دکتر اونگان4طبقھ 
فاصلھ منشی دکتر ھم برای ما ویدیوی یک کنسرت  در این( اومدیم باال و منتظر دکتر اونگان شدیم 11.  منتظر شدیم11رفتیم طبقھ سوم تا  .باشید

بلھ، ختنھ "داشتی؟  جراحی". خیر"بعد گفت کھ دارو استفاده می کنی؟ . سالم از من تحصیالتم رو پرسید بعد از. اول من رفتم داخل!). رو گذاشت
 !ھمھ مسلمونھا این جراحی رو دارند. گفتم این مخصوص ایرنیھا نیست من ھم". بلھ"کھ تو ایران بھش میگین ختنھ؟ بعد گفتش !" دو نقطھ دی

. اما من چیزی یادم نمیاد. بودم داشتم من ھم گفتم مادرم بھم گفتھ بچھ کھ . Chicken Pox :مرغون داشتی؟ بھ انگلیسی میشھ بعد گفت کھ آبلھ
میدونم بعد  من یک میکروبیولوژیستم و: آنتی بادی آبلھ مرغان نداری تو خونت؟ من ھم جواب دادم  شما نشون میده کھدکتر ھم گفت نتیجھ آزمایش

یا من مادر من اشتباه ! رو نشون نمیده، باید بھ یکی از این دو شک کرد اما اگر آزمایش شما این. از ابتال بھ آبلھ مرغان آنتی بادی ساختھ میشھ
خودت اھمیت این رو میدونی، اطمینان حاصل  اما برگشتی ایران چون.  دکتر ھم گفت پس من ھم بھ مادر شما اطمینان می کنم!آزمایش کرده، یا

  !کن
  .دریافت کردم بنابراین اون رو. نوبت دوم واکسن کزاز رو نزده بودم، وقت نکرده بودم برم پاستور اما خوب من! این از جریان واکسن
 :ا بودمعاینھ ھم شامل اینھ

کال !! تامام .و ھمینطور گلو رو. بعد پشت رو چک میکنھ و نفس عمیق. ضربھ بھ قفسھ سینھ و شکم .روی تخت صداھای قلب رو چک می کنھ
 !بای آخر سر ھم گود الک بھ من گفت و.  دقیقھ پیش دکتر بودم7کمتر از 



! تحصیالتش رو پرسیده بود و یوخده فرانسوی بلغور کرده بوده ازش! دهمداحل معاینھ برای خانم ھم مثل من بو. بالفاصلھ ھم خانمم رفت داخل
اما ایشون ھم نوبت ! مثل من !حتا جای آبلھ مرغان رو نگاه نکرده بوده! در مورد واکسن آبلھ مرغان ھم ھمینطور) حد در این! وو پغلھ فغانسھ(

 ھ سھ روز قبل از مصاحبھ اومدیم برای معاینھ، و گلھ کرده بوده از کسانیکرده بوده ک آخر سر ھم دکتر تشکر! دوم کزاز رو دریافت کرده بودند
 !کھ روز قبل و بدون وقت میان برای معاینھ

ھزینھ کلی  = دالر شد95آزمایش خون و عکس قفسھ ھم قبال . ( دالر شد240معاینھ برای دونفر ما  ھزینھ واکسن و» فراموشم شده بود بنویسم
 (دو نفر با احتساب فقط واکسن کزاز برای ھر دالر برای دو 335مدیکال

  . بیاییم برای جواب3بعدش ھم گفت دوشنبھ ساعت 
 .واکسن زمانی بود کھ ما در البراتوار دوزن بویدم برای ھمھ آزمایش ھا و معاینھ و کال سھ ساعت و نیم مدت

  !فعال ھم کمی شھر تمیز آنکارا رو می گردیم و کمی ھم خرید تا فردا پس فردا
 - آنکارا11:00/یک شنبھ
  ...ادامھ دارد

 
 :3 قسمت - ادامھ سفرنامھ 

 مصاحبھ
دوشنبھ ساعت  و)  دالر335شد ) واکسن کزاز برای ھر دونفر(کل ھزینھ مدیکال برای دو نفر (دادیم  ما روز شنبھ آزمایش ھا و معاینھ رو انجام

منشی تا ما رو دید جواب ھا رو بھ ما داد و . دکتر خیلی شلوغ بود رفتیم مطبوقتی )  بریم3- 2قرار بود ساعت . ( رفتیم برای جواب ھا16:30
 .رو باز نمیکنید تا زمان ورود بھ آمریکا CD تاکید کرد کھ. بوده گفتش کھ ھمھ چیز خوب

. ار آتاتورک قرار گرفتھپاریس و بلو- کندی.اف.جی سفارت درتقاطع خیابان. جوابھای مدیکال سر راھمون یک سر رفتیم تا سفارت بعد از دریافت
 (Kavaklidereh و Polonya یا دقیقتر بگم در جنوب این تقاطع و نزدیک بھ خیابان ھای(باالتر ) اونگان دکتر(در حالیکھ البراتوار دوزن 

 .قرار گرفتھ است
ممنوع  اکیدا: " و فارسی اعالم می کنندپوشیده شده و تابلوھایی با سھ زبان انگلیسی ترکی دورتادور سفارت آمریکا با دیوار فلزی تیره رنگی

 ”است ھرگونھ عکسبرداری و فیلمبرداری
 :کھ روش نوشتھ می شوید ابتدا یک درب ماشین رو را می بینید Nevzat tandogan اتاتورک کھ وارد خیابان از بلوار. سفارت دوتا درب دارد

MAIN GATE.  کنسولی را میبینید کھ یک کیوسک پلیس ھم کنار آن قرار   چپ درب درجھ بھ سمت80-70بعد از این درب و بعد از یک پیچ
 .دارد

کنسولی تشکیل شده بود  صف بلندی پشت درب.  رسیدیم سفارت8:10 از ھتل پیاده رفتیم و 8:00ما ساعت . دقیقھ بود 8:30مصاحبھ ما ساعت 
من و ھمسرم آخرین . ھمھ ھم ایرانی! ت کوتاه اما، و گرین بودصف سمت راس .بود) اکثرا ترک ھا(کھ مربوط بھ ویزاھای دانشجویی و توریستی 

اون دربی کھ معروف . (پاسپورت وارد شدیم با نشان دادن.  دقیقھ توی صف بیرون ماندیم بعد نوبت ما شد وارد سفارت بشویم5تقریبا  .نفر بودیم
مدت  تق تق دوم وارد محوطھ کوچک شدیم کھ صف اصلی و بلندبعد از !) برای ما تق تق کردند ھست بھ تق تق کردن، رو دیدیم و ھر دو درب

 . نفر توریستی وارد میشد9- 8بھ ازای ھر گرین کارتی . انجا بود
بشوند، درب خروج و ورود را اشتباه می  اینجا بود این بود کھ تقریبا ھمھ افراد توریستی زمانی کھ می خواستند وارد سفارت نکتھ جالبی کھ

  !و باید بکشی درب رو بھ سمت بیرون! می کردند کھ درب ورود اونیھ کھ روش نوشتھ ورود ارد ایرانی ھا راھنماییشوندر ھمھ مو. گرفتند
و بخصوص از . ذھن آرامی برای مصاحبھ داشتھ باشید تا. کال توی صف، توی سالن از گفتگو با افراد دیگر پرھیز کنید: یک توصیھ ھم بکنم

 (!کسانی کھ روی لب لبخند ندارند. (می دھند دوری کنید  بروزافرادی کھ امواج منفی از خود
قبال مدارکی رو ارسال کرده  اگر. ایشون بھ فارسی از شما مدارک رو می خواد. شدیم اون خانم ھندی رو زیارت کردیم بعد از این درب وارد کھ

بعد از شما می پرسھ مصاحبھ بھ چھ زبانی .  ارسال کرده ایدبھشون بگید کھ قبال (مثل مدارک مالی و ترجمھ ھا(اید و از شما مجددا خواست 
 .شماره رو بھ شما میده و. باشھ

 مگر اینکھ برگ آبی. احتمال زیاد سروکارتون بھ این میز ھمون روز مصاحبھ میافتھ دقیقا روبروی این خانم یک میز کوچک قرار داره کھ بھ
 UPS میز. دریافت کنید

بار اول برای . شماره شما سھ بار روی تابلو اعالم می شود. نفر دارد 87 سالنی کھ گنجایش. سالن می شویدبعد از دریافت شماره وارد 
ھاتون میافتھ و میرید برای اثر  فراموش نکنید وقتی شماره. خانم خیلی باحال و مھربان کھ قشنگ ھم انگلیسی صحبت می کنھ یک. اثرانگشت
 بعد از اثر انگشت دوباره می نشینید تا شماره برای پرداخت. لحظھ تاثیرش رو ببینید ند بزنید و ھمونمصاحبھ، بھشون لبخ/ پرداخت پول/انگشت

 .نشینید تا بار سوم کھ برای مصاحبھ می روید بعد دوباره می.  دالر برای ھر نفر819. از قبل پول رو آماده داشتھ باشید. پول بیافتھ
پرسیده می  سوال ھایی کھ در مصاحبھ) فارسی یا انگلیسی. بھ ھر زبانی. (ش بش کردن شروع کنیدو خو مصاحبھ رو حتما با سالم و احوالپرسی

آنکارا اعالم کرده اید، روشن تر و دقیق تر باشد، ابھامات کمتری  ھر قدر اطالعاتی کھ قبال در فرمھا و در فرم. شھ بستھ بھ کیس فرق می کنھ
 :ول این سوال ھا رو می پرسنداما بھ طور معم. مصاحبھ باقی می مونھ برای

 یا خصوصی؟ کجا کار می کنید؟ دولتی است
 دقیقا چھ کاری انجام می دھید؟

 .یا نھ بھ اضافھ اینکھ در خوش و بش کردن اولیھ ھم ازمون پرسید فامیل در امریکا دارید. بود سوال ھایی کھ از ما پرسیدند ھمین دو
 :اگر بخوام جزیی تر بگم)

آیا قسم می  :سپس پرسید. خانم آفیسر از ما خواست دست راستمان را باال ببریم/ زبان انگلیسی بود چون مصاحبھ ما بھ/والپرسی بعد از سالم و اح
آیا قسم می خورید ھرچھ کھ در : دوباره پرسید. ما ھم گفتیم بلھ .خورید کھ ھرچھ کھ در فرم ھا اعالم کرده اید درست و بر مبنای واقعیت است



 "بلھ"کنید درست و بر مبنای واقعیت است؟  اعالم میطول مصاحبھ 
را باال  آفیسر از آنھا خواست دست راست:مصاحبھ خواستھ بودند قسم خوردن آنھا بھ این شکل بود کسانی کھ بھ فارسی. این از قسم خوردن ما

ر فرم ھا اعالم کرده ام راست و بر مبنای واقعیت ھرچھ کھ د من قسم می خورم کھ: آفیسر می گفت. ببرند و ھرچھ او می گوید آنھا تکرار کنند
تکرار از سوی مصاحبھ " .و ھرچھ در طول این مصاحبھ می گویم راست و بر مبنای واقعیت است" .. مصاحبھ شونده تکرار از سوی... "است
 ”شونده

 بعد پرسید فامیل توی آمریکا دارید؟. مضا کنیما) قسمتی رو کھ قبال امضا نکرده بودیم)  رو230بعد از قسم خوردن آفیسر از ما خواست فرم 
دقیقا چھ کاری انجام می دھید؟ من ھم بھ طور مختصر اما  دوباره پرسید. بعد از من پرسید کجا کار می کنید؟ حواب از من. جواب از ھر دوی ما

 .از من نپرسید دقیق پاسخ دادم و دیگھ سوالی
دوباره پرسید اما شما یک جای دیگھ ھم کار می کنید؟ . جواب از خانم ید دولتی است یا خصوصی؟این جایی کھ کار می کن: بعد از خانمم پرسید

بعد کھ . مصاحبھ ما تمام شد اینجا رسما. بعد پرسید چھ کار می کنید؟ جواب از خانم. اما اون بھ صورت پاره وقت است بلھ. جواب از خانم
 پرسید زبان فرانسھ بیشتر محبوبیت داره یا اسپانیایی؟ کھ من و خانمم ھم کھ انگار رد آفیسرھمزمان داشت توی کامپیوترش مطالبی رو وارد می ک

خانم آفیسر چون قبلش . زدیم و جو رو کامال برگردوندیم چراغ سبز بھ ما نشان داده بودند، از جو مصاحبھ اومدیم بیرون و کمی خودمانی تر گپ
آفیسر داشت جملھ اول  .سر سند خونھ و سند ازدواج و قسم خوردن. و اون خانم کلی اذیتش کرد(مصاحبھ می کرد داشت با یک خانم مسن ایرانی

آفیسر گفت ھمون فرمھایی کھ قبال فرستاده " خوردن گفت کدوم فرم؟ چھ فرمی قسم رو می گفت کھ ایشون تکرار کنھ، بعد ایشون یھو وسط قسم
 !آوردیم  عصبی شده بود، اما ما حالش رو سرجاشیک خورده) آفیسر بنده خدا کالفھ شده بود ...بودید؟

اما عالوه بر اون افیسر مصاحبھ . کلیرنس در انتظار ھر دوی ماست در طول مصاحبھ من برگھ آبی رنگ را در پرونده خودم دیدم و فھمیدم کھ
کھ ھمھ چیز پرونده شما خوب  در آخر ھم گفت.ھا رو ارسال کنمCV ھم بھ من داد و توضیح داد کھ چھ شکلی باید جواب و  سوالی را9کننده فرم 

  .است و ھیچ مشکلی ندارد
در زمان . گرفتھ شده است (یا سفارت؟ مطمئن نیستم(اینکھ کلیرنس شامل یک کیس بشود یا نھ قبال توسط کی سی سی  بھ نظر من تصمیم در مورد

اینکھ چھ زمینھ ھایی مورد بررسی قرار بگیرند توسط آفیسر تعیین . دتعیین می کن کلیرنس را) اگر واژه مناسبی باشد(مصاحبھ آفیسر تنھا شدت 
البتھ اینھا نتیجھ گیری . موضوع تاثیر مثبت گذاشت بنابراین با یک مصاحبھ بدون استرس و با دادن کامل اطالعات شاید بتوان روی این. شود می

 .و نظر شخصی بنده است
 .کرد  سوال و برگھ آبی راھی9د و ما رو با فرم با خوش و بش کردن با آفیسر تمام ش مصاحبھ ما

ھا رو آماده کردم و بھ آدرس ایمیلی کھ نوشتھ  CV .نوشتم جواب ھا رو.  سوال رو آماده کردم9بعد از مصاحبھ اطالعات الزم برای جواب بھ 
  .م می شوددقیقھ بعد جواب آمد کھ اطالعات دریافت شد اقدام الزم انجا 45 و کمتر از. شده بود فرستادم

 60البتھ بھ پذیرش ھتل گفتیم تاکسی، .  لیر35اومدیم  ما از ھتل تا فرودگاه رو با تاکسی.  شنبھ است5پرواز برگشت ما . مصاحبھ ما بود سھ شنبھ
 لیر 35 اومد و با تاکسی بعد از چک اوت اومدیم بیرون از ھتل بالفاصلھ. اما باز ھم قبول نکردم. قبول کرد  تا50 و با چونھ 555و با تخفیف 

 .فرودگاه/اومدیم تا ھاواالنی
در غیر این صورت بھ . ببرد فراموش نکنید نام شھر مقصد را بھ راننده بگویید تا شما را بھ سالن پروازھای داخلی اگر پرواز داخلی دارید،

 .برد صورت پیش فرض شما را بھ سالن بین المللی خواھند
 :اما توصیھ ھای من برای مصاحبھ

 8:10ساعت  ما. (چون شماره ی شما بر اساس زمان مصاحبھ شما تعیین میشھ. در سفارت یا بھ موقع لی فرقی نمی کنھ خیلی زود برید دمخی
 .(بود 200 وقت داشتیم و آخرین نفر بودیم شماره ما 8:30رسیدیم دم در سفارت ساعت 

  .تابلو داشتھ باشید  یک نگاھی بھبنابراین باید ھمیشھ. شماره ھایی کھ اعالم میشھ بھ ترتیب نیست
 یا با خودتون مطالبی برای) ھم فارسی و ھم انگلیسی(سالن ھستند رو مطالعھ کنید  وقتی در سالن انتظار نشستھ اید، می توانید جزوه ھایی کھ در

ودشون رو ھمھ کاره نشون می دھند دوری می زنند و خ سرتون رو با کتاب یا مطالعھ گرم کنید و از افرادی کھ بلند بلند حرف. مظالعھ بیارید
 .آرام داشتھ باشید تالش کنید برای مصاحبھ ذھنی. کنید

  .اما مرتب باشید. نوع پوشش فکر نکنید بنابراین زیاد بھ. نوع پوشش شما تاثیری بر مصاحبھ شما ندارد
 .نیاورید وسایل اضافی مانند کیف یا موبایل با خود

 .آسوده و بدون نگرانی وارد شوید تا با خیلی. وید تا مسیر را یاد بگیریدروز قبل یک بار تا سفارت بر
را برای  تا اطالعات داده شده فبلی. کھ قبال ارسال کرده اید و ھمینطور فرم آنکارا بیندازید 122 و 230قبل از مصاحبھ یک نگاه اجمالی بھ فرم 

 .خودتان یادآوری کنید
 اگر. کجا کار می کنید؟ دقیقا چھ کاری انجام می دھید: دو سوال را پیش خود تمرین کنید مصاحبھ جواب اینپیش از : کسانی کھ شغل دولتی دارند

اگر زبان فارسی بخواھید، تالش کنید خالصھ و . بدھید  ثانیھ جواب30بھ انگلسیس است تالش کنید شفاف و با جزییات و خالصھ در کمتر از 
  !ما نشود ممکن است آفیسر متوجھ بعضی از جملھ ھا و کلمات.  کمی ھم کتابی جواب دھیداستاندارد و دقیق و با جملھ و کلماتی

تمام مکالمات ما ھمان بود کھ . چھ ھدفی؟ و سایر سوال ھای روتین نپرسید اسپانسر، چھ ایالتی؟/از ما ھیـــچ سوالی در باره سربازی، تمکن مالی 
 !نوشتم باالتر

سوریھ حاضر شده بودم و این رو دقیقا در فرم آنکارا نوشتھ بودم، اما  ای مھاجرت بھ کانادا در سفارت کانادا در ماه پیش بر4با توجھ بھ اینکھ 
در جریان دارند، در فرم آنکارا بنویسید کھ  بنابراین کیس ھای مشابھ من کھ دو پرونده. این باره نپرسید و اطالعاتی ھم نخواستند ھیـــچ سوالی در
 .پیش نمی آید مشکلی. ا رفتید سوریھبرای سفارت کاناد

دو سھ تا از خانم ھا فقط دو سھ کیلو سبزی کم داشتند (سروصدا ھمراه بود  متاسفانھ قسمتی از سالن کھ ھموطنان عزیز نشستھ بودند با ھمھمھ و
 .ل دیگران نکنید تا بعد از مصاحبھمسائ خود را قاطی. اما بقیھ سالن ساکت بودند!). پاک کنند و صحبت ھاشون رو ادامھ بدھند کھ بشینند

مشخص  حتا خانم ھایی کھ حجاب داشتند ھم دوتا گوش) در مورد خانم ھا(شیشھ درب گذاشتھ بود  عکس ھایی کھ سفارت بھ عنوان نمونھ روی



 .بقیھ ھم موھا رو پشت گوش انداختھ بودند تا دوتا گوش معلوم باشھ. بود
 .لباس گرم و چتر فراموش نشود دوستانی کھ از این بھ بعد مصاحبھ دارند،. ی استحال حاضر ھوای آنکارا سرد و باران در

 :در مورد دکتر اونگان
بد . ھستید بھ شما واکسن بزند پیش از واکسن ھا شغل را می پرسد تا بستھ بھ اینکھ چقدر با آزمایش ھای پزشکی آشنا دکتر اونگان اول معاینھ و

 !ببینیم تاثیر داره یا نھ. آزمیشگاه تشخیص طبی کار می کرده و با واکسن ھا آشناست  کھ یک دو سھ ماھی درنیست یکی از دوستان در جواب بگھ
  !چون وقتی من تخصصم رو بھش گفتم واکسن تحمیلی بھ من نزد بھ خانمم ھم ھمینطور

متوجھ بشھ من دارم کارش رو دقیقا نگاه می  رطوری کھ دکت(دقت کردم زمانی کھ دکتر می خواست واکسن کزاز رو بزنھ دقیقا نگاه کردم  من
  .زد چون واکسن رو جلوی چشم خودم کشید و. من نمی تونم بگم چیزی تزریق نکرد. تزریق کرد دکتر واکسن رو با سرنگ کشید و و بعد) کنم

 . دکتر وقت معاینھ بھ شما بدھد تا منشی4برید طبقھ  بعد از اینکھ عکسبرداری قفسھ سینھ تمام شد منتظر نمانید و بالفاصلھ دوباره
 :غذا

 :غذاھایی کھ ما خوشمون اومد اما. با ھم فرق می کند، نمی تونم یک نوع غذا یا یک رستوران را حتما توصیھ کنم چون ذائقھ افراد
 رنگ را سوار شوید ایستگاهبروید بھ کیزیالی متروی قرمز : برای رفتن بھ انکامال(بود  کھ خوشمزه) در طبقھ زیرزمین آنکامال(اسکندر کباب 

Akkupro پیاد شید) 
 (آتاتورک موازی با بلوار Konur در خیابان(دونار در منقل کباب 

 (Akay در خیابان. (و مشکلی نخواھید داشت  روبروی ھتل اوزیلھان کھ صاحبش ھم خیلی خوب انگلیسی صحبت می کنھ49کباب 
! نرسند تند اما برای ما کھ حجم خوراکی ھم کمی اھمیت دارد ممکن است کافی بھ نظراستاندارد ھس مک دونالد و کینگ برگر فست فودھای

در خیابان ھای مختلف، نزدیکترینشان ھم در خ تونالی ھم  ھر دو!) (بلکھ یک موجود اولیگوتروف است! اشتباه نکنید یوزر اصال شکمو نیست(
 (بلوار اتاتورک موازی با Karanfilدر خیابان

شاید ھم انتظارمان ! (ما نتونستیم قورمھ سبزی خوشمزه ای نوش جان کنیم ران شب ھای تھران رو بد موقعی ما رفتیم و اون موقعمتاسفانھ رستو
 !کمی ھم گران بود! ) سبزی ایرانی بود واقعا قورمھ
 !خریـــــــد

 .(ارزان دارد ھمکف قیمت ھایسبزرنگ طبقھ  DEICHMANN فروشگاه(برای خرید، بخصوص برای خرید کفش  آنکامال جای خوبیھ
  !لیر ھدیھ 20 لیر خرید 100مثال بھ ازای ھر : بعضی از فروشگاه ھا ھدیھ می دھند

 !تخفیف یعنی Indirim !موقع خرید حتما واژه جادویی ایندیریم رو ذکر کنید
 .میدان کیزیالی در بلوار آتاتورک و در. ھم قیمت ھای مناسبی دارد LCWAKKII غیر از آنکامال
 :جای دیدنی

NA 
 :مکان ھای تاریخی

کسانی کھ در موزه ھستند بخواھید  از. تاریخ استقالل کشور ترکیھ را می توانید در موزه مقبره اتاتورک مشاھده کنید تاریخی کھ نیست، اما
ھنگام  . حق دارند قدر اتاتورک را بدانندو! نیست بدانید مردم ترکیھ با چھ مشقتی مستقل شدند بد. برایتان درباره جنگ استقالل ترکیھ توضیح بدھد

 !آشناست! برای آتاتورک فرستاده شده ھمینطور عکس پادشاھان آن زمان کھ. بازدید از موزه بھ قسمت ھدایا دقت کنید
 :امنیت

 روز اول پیگیر. دوست است نآنکارا شھری امن، با مردمی آرام و مھما. اما باید خوتان تجربھ کنید. شنیده بودم قبال در باره ناامنی در ترکیھ
safety box پای مرغتو ببند، ھمسایھ رو دزد : با اینحال توجھ بھ این ضرب المثل مفید است) .بودیم، اما کم کم متوجھ شدیم جای نگرانی نیست

ه آتاتورک از یک نفر آدرس خواستیم بریم مقبر وقتی می.(مردم خوبی ھم داره ما کھ از ھرکسی کمک خواستیم با روی باز کمکمون کردند (!نکن
. رسوند تا مقصد دید ما ترکی متوجھ نشدیم ما رو با ماشین خودش. پیاده رفتیم بعد برامون توضیح داد قسمتی. رو پرسیدیم گفت ھمراه من بیایید

 (.کرد ھمینطور برگشتنی یک بنده خدایی ما رو تا کیزیالی ھمراھی
اگر خواستید !) بچرخھ، تاکسیمتر عدد باالتری نشون میده وب وقتی یک تاکسی بیشتر دور خودشخ! (اصوال تاکسی ھا در ھمھ جا بدنام ھستند

بنویسید بعد تاکسی  از گوگل مپ، یا ھر جای دیگری مرور کنید، نام خیابان ھا را بدانید و ترجیحا روی کاغذ تاکسی بگیرید، از قبل مسیر را
اینجوری ارزونتر !  درصد بیایید پایینتتر10چی کھ گفت شما دست کم   کاچ؟ یعنی چند؟ ھر:پیش از سوار شدن ھم از راننده بپرسید. بگیرید

 !دونقطھ دی ! شریکم50 50فقط یادتون باشھ ھر چھ از ایندیریم و کاچ؟ در تاکسی تخفیف گرفتین،  !حساب میشھ براتون
 .تمناسب اس  لیر5 دقیقھ و با قیمت 19آسیا کارت برای تلفن بھ ایران بھ مدت 

بنابراین قبل از سفر کروکی . حتا در گفتن اعداد ھم مشکل دارند. بگویند مردم آنکارا حتا نمی توانند سمت چپ یا راست را بھ شما بھ انگلیسی
  آنکارا را رویقبل از سفر بھ روز کنید تا نقشھ و نقشھ نوکیا دارید آنرا GPS اگر موبایل دارای. (کھ بھ انھا نیاز دارید را چاپ کنید تمامی نقاطی

GPS با. داشتھ باشید GPS (مشکالت برطرف می شود) نھ ھمھ) قسمت عمده ی. 
برای  اما من ھنوز دلیل اصرار دخترکان گل بھ دست.رفتیم بیرون و کمی گشتیم و شام خوردیم و خانم گرامی شون Has55 شب اخر رو ما با

 !یادش بھ خیر Has55 !فروختن گل بھ من رو پیدا نکردم
 دالر می توانید 100با ھر ) صرافی=دوویز) از صرافی ھای ترکیھ! فقط بھ اندازه نیازی کھ شما رو تا ھتل برسونھ کافیست ! ایران لیر نخریداز

  ! لیر130ھزار تومان  100اما در ایران با ھر . بخرید  لیر141
 . ننوشتم و بھ مرور نکات رو بھش اضافھ کردماینھ کھ ھمھ اش رو یکباره دلیلش! ببخشید کھ این سفرنامھ من سرو تھ نداره

  .من ھرچند ناچیز بھ انجمن مھاجرسرا کھ می باید ادا می کردم این ھم دین

 



این سفر  االن سعی می کنم تجربھ ھای خودم را از. بشیم clear  ھفتھ منتظر باشیم تا8 تا 4بین  سالم بھ ھمگی ما از آنکارا برگشتیم و ما ھم باید
 :را بگم خیلی از مطالب مثل بقیھ سفرنامھ ھاست کھ من تالش می کنم نکات جدیدش. بنویسم

 ایرباس :برگشت. فوکر: رفت. 2:10 برگشت 2:35.رفت: طول پرواز. پرواز ایران ایر
  .ولی ترکیش می گیرد اگر بخواھید پروازتان را در انکارا تغییر بدھید ایران ایر جریمھ نمیگیرد

 اصال از ایران نیامده بود و انھا مجبور شدند کلی فرم کھ سوالھاش ھم البتھ ترکی بود کارا چمدان ھای عده ای کھ کم ھم نبودنددر فرودگاه ان: نکتھ
سھ البتھ چمدانھا بعد از دو . اخالقی مدارکتان را در چمدان نگذارید نتیجھ. و لیدر ھم گفت از این اتفاقھا زیاد میفتھ کھ بار مسافر نیاد. جواب بدھند

  .ریسک نکنید. ھر حال ممکنھ بعد از مصاحبھ بیاد کھ فایده ندارد روز امد ولی بھ
 . از ایران جلوتر ھستند1:30 اکتبر 31از  :اختالف ساعت

 ھیلتون: ھتل ما 
 .و چسبیده بھ سفارت ایران. خیابان تونالی ھیلمی کھ پر از مغازه و رستوران است نزدیک: مکان
جلوی درش ھم ایستگاه اتوبوس پولی ھست کھ میتوانید تا  از. لیر6و تا سفارت آمریکا با تاکسی . اونگان میشھ پیاده رفتھیلتون تا مطب دکتر  از

 .لیر بروید 2با حدودا نفری ... کیزیالی و 
 .زحمتشو بکشید مسواک و خمیردندان نداره .سشوار متصل بھ دیوار. اتو. ملحفھ و حولھ تمیز. تمیز و مرتب: امکانات

 :مصاحبھ تجربیات مدیکال و
مثال من در عکس . خواین برای مدیکال و مصاحبھ بدین ھمون عکسی کھ می. قیافتون برای این دو روز ھمون چیزی باشھ کھ در عکس ھست

 10بندازم کھ البتھ  برای مدیکال موھام قھوه ای بود کھ مجبور شدم برم پایین ھمون ساختمان دوباره عکس ھ رفتمموھام مشکی بود ولی روزی ک
 .دقیقھ ای ھم حاضر میشھ

ھیچی بھ تایم . دیر شد استرس نگیرین کھ وای. اگھ دیرتر یا زودتر برسین نمیکشنتون. نشون بدین وقت گرفتین وقت مدیکال فقط برای اینھ کھ
 .تنیس

کارت  و این کھ میگن ما ھمھ واکسنھا را زده بودیم ولی باز ھم زدند دلیلش اینھ کھ. نخوردیم در مورد واکسنھا ھم باید بگم ما ھیچ واکسنی
پیشنھاد می کنم تمام . میرن اونجا براشون زده میشھ مثال خیلی ھا واکسن انفوالنزا را نزدن. واکسنشون کامل نیست و خودشون خبر ندارن

پشت سر ھم ردیف می کنھ و  در مورد ابلھ مرغان ھم باید بگم وقتی دکتر ھمھ مریضی ھا رو. بزنید حتی انفوالنزا اکسنھا را در انیستیتو پاستورو
 نو ھمممکنھ حواستون نباشھ اون وسط ابلھ مرغان را بشنوید باید حواستون باشھ اگھ ای کھ no میگھ و شما ھم ھی میگید نھ نگرفتم این قد میگید

و ابلھ . کھ بھ انگلیسی و پشت ھم خوانده می شود دقت کنید در نتیجھ بھ اسم بیماریھایی. یعنی ابلھ مرغان نگرفتید و واکسنشو می خورید no بگید
 70 نفری این قسمت فقط و در. ما کھ نخوردیم. این طوری واکسن نمیخورید. محکم کاری جاشو بھ دکتر نشون بدین و برای yes کھ رسیدید بگید

 .دالر ویزیت را دادیم
بی زحمت این پول . کارا دالر میگیره و شما رو می بره و انجا دنبالتونھ کھ بیایید خون بدین و از این جور 60تور برای کارھای مدیکال نفری 

اصال احتیاج بھ کمک ھیچ کس . باشھفارسی بلدن و از این بابت خیالتون راحت  رو بگذارید تو جیبتون و خودتون این کارو بکنید چون انجا ھمھ
نیست منتظر کلی ادم بایستی تا کارشون  نکتھ خوب ھم داره و اون این کھ شما ھر وقت کارت تموم بشھ از انجا میای بیرون و الزم یک. نیست

 .تمام شھ
 .وقتی میان دو تا صف کنن توی صف ترکھا نمونید برای روز مصاحبھ مواظب باشین

 .اگھ موبایل داشتھ باشین باید تحویل بدین کھ ھنگام خروج ھم بھتون پس میدن فقط. تون ببرینمیتونید کیف ھمراھ
 .ندارد (حداقل از نوع التاری(لباس ھم بھ جرات می تونم بگم ھیچ تاثیری در مصاحبھ  نوع

 :  سوال بود2سوالھایی ھم کھ از ما پرسیده شد فقط 
 .ت ھمینپرسیده شد کھ شغلتان چیس از ھر کدام از ما

 .(خریده بود) ھمسرم ھم سربازی نرفتھ بود. شغل ما خصوصی بود
چون وقتی ما بھ ھتل برگشتم متوجھ شدیم کارت ملی من و . جاش باشھ لطفا وقتی ھمان جا اصل مدارک را بھتون دادن چک کنید کھ ھمھ چی سر

خالصھ با کلی چک و چونھ . بیاین 1:30ه نمیداد و میگفت ساعت ھمسرم نیست کھ مجبور شدیم دوباره برگردیم کھ سفارت را کارت پایان خدمت
 .مصاحبھ کرده بودیم و خانمھ کلی گشت و مدارک را پیدا کرد وداد یک نفر را راه دادن و ھمسرم رفت ھمان گیشھ ای کھ

منتھا االن . میشھ برنامھ ھایی گذاشت مدر مورد روزھای خالیتون ھ.کلی بود کھ گذاشتم اگھ جزییات را ھم خواستید بگید بذارم این تجربھ ھای
ھای گشت را  حتما برنامھ. نخوابیدم تا این مطلب را بھ خاطر دینی کھ بھ مھاجرسرا دارم بگذارم   صبح است و من از فرودگاه کھ امدم4ساعت 

  .ھم براتون می نویسم
 

 عزیز ھمسفرم را از زمان ارسال مدارک تا روز مصاحبھ خدمتتانقسمتی از تجربیات دوستان  با سالم؛ دوستان گرامی من تمام تجربیات خودم و
 .ارائھ میکنم شاید ذره ایی از دینم را بھ سایت ادا کرده باشم

سپتامبر برای سفارت ارسال کردم کھ  27تمکن مالی و کپی رنگی ترجمھ کلیھ مدارک خواستھ شده و اصل آنھا را در تاریخ  من اصل نامھ ھای
 من عالوه بر مدارک فوق کپی رنگی تمام صفحات دو پاسپورت قبلی خودم و) نوامبر بود  3تاریخ مصاحبھ من (ان رسید  سپتامبر بدستش30

ھمچنین کپی رنگی ترجمھ و اصل کارت پایان . کردم  ھمسرم را کھ نوشتھ یا مھر ورود و خروج یا ویزا بود را ضمیمھ لیست مسافرتھام ارسال
 .خدمتم براشون فرستاده بودم

  :اسپانسر مورد در
DLT میلیون پول ؛35بھ ھمراه  عزیز اسپانسر داشت  Sohrab-p فقط اسپانسر داشت ؛ Peyman74  میلیون پول و منم بدون  11اسپانسر و

 .ال نشدمیلیون داشتیم کھ از ھیچکدوممون در مورد مسائل اسپانسر سو 101 اسپانسر و نامھ تمکن مالی از بانک صادرات و پارسیان بھ میزان



عزیزم  Sohrab-p و ھیچ مشکلی نبود بچھ دارشدن بعد شرکت تو التاری بود کھ مدارک و فرم ھا رو براشون فرستاده بودیم DLT کیس من و
 . سوال کرده بود کھ با توضیح مسئلھ ازدواج مسعجل شد و ویزای ھمسرشان صادر گردید کیسش ازدواج بعد قبولی بود کھ ازشون در این مورد

 : دکتر اونگان مورددر 
 اونجا بودیم و با صف منتظران کھ 8:50ما ساعت   دقیقھ و9:20 تا 9اولین وقتھا بود یعنی  Sohrab-p مراجعھ ما دوشنبھ بود کھ وقت ما و روز

توسایت نگفتی   مگھمتوجھ شدیم وقت گرفتن از دکتر امری الکی میباشد و وقتی بھ منشی گفتیم بابا جان  نفری بودن مواجھ شدیم و اونجا6- 5
کھ این کار متاسفانھ تضیع ( ترکھا بعد مریضای کارچاق کن  ای کھ گفتی یعنی چھ؟ خالصھ تو مطب اول! ھا : باید وقت گرفت؟ گفت" حتما

 گرفتن وقت عصر  ساعت در شلوغ ترین روز طول نکشید و بعد از1سایرین کھ پروسھ عکس و خون ھم بیش از  و بعد) حقوق دیگران است 
 . ساعت شد1زود رفت کھ البتھ باز ھم زمانش کمتر از   پی بردم اینم کشکھ و باید16:15 دقیق و مراجعھ در ساعت 16:20برای 

انگلیسی متوجھ ھستید براتون بلغور  گرامی دکتر اونگان؛ ایشون یھ متن انگلیسی رو حفظھ و وقتی متوجھ میشھ شما کمی اما مالقات با این جانور
خودش  حاال پول واکسنھا رو( این آمریکایھا سخت گیرن ... با خودم بود بھ کسی واکسن نمیزدم  شما ایرانیا با ما ترکا خوبید من اگھ. ... میکنھ

 ... حالیش نیست چھ واکسنایی باید بزنید و انیستیتو پاستور شما...ایرانیا دروغ میگن و) ...میگیره ولی آمریکایھا سخت گیرن
من پرسید شغل چیھ  واکسناش رو زده بود بعد اینکھ بھ مادرش در اطاق بغل گفتھ بود واکسن الزم نداره از  ماھھ من کھ تمام8بگذریم، برای پسر 

واکسن اضافی تاثیر داره چون کسایی کھ مثل من سر رشتھ ایی از علم  رشتھ تحصیلی در میزان! (جانمی جان: گفتم مھندس ساختمانم گفت 
مرغون گرفتھ بودم واکسنش رو  آبلھ" دو تا وکسن بھ پسرم زد کھ یکیش ھپاتیت بود و بھ من کھ قبال)  بھشون میگھبخواد پزشکی ندارن ھرچی

چیزی نگفت و بھ خانومم ھم کھ آنتی بادی آبلھ مرغان تو " نزده بودم رو اصال رو کھ MMR بدون اینکھ بپرسھ بھم زد و واکسن نوبت سوم
  .ادعای خودش واکسن آبلھ رو زدو بچھ ھم شیر میداد بھ  خونش بود

نداره فرداش دوباره کھ رفتھ  خونش اشتباه شده بود و روز اول گفتھ بود واکسناتون کاملھ و آزمایش مجدد ھزینھ ایی کھ آزمایش Sohrab-p بھ
 !!!یھ واکسن زد Sohrab-p بود بھ
اھمیت نداره و تو روز دوشنبھ  وقت"  و نگرفتھ فرقی ندارن و کالکاری دلش بخواد میکنھ و تو مطبش وقت گرفتھ از سایت این دکتر ھر: خالصھ

 . ساعت وقت برد1کھ شلوغ ترین بود دو تا 
  :مصاحبھ روز

قبل از  میبرید الزم نیست تو صف وایسید بخاطر سرمای ھوا مامور دم در شما را بدون صف و حتی اگھ بچھ دارید و کالسکھ ھم با خودتان
در ھنگام تحویل مدارک با اونکھ ایمیلی برام ) . ایستادن نیست مجدد میگم بھ خاطر سرما و بچھ کوچک الزم بھ صف ( ترکھا بھ داخل راه میده
موقع مصاحبھ بھش بده  مدرک دیپلم رو ببرم مسئول تحویل مدارک گفت الزم نیست دم دستت باشھ اگھ کنسول خواست اومده بود خواستھ بود

ھمون ایمیل خواستھ بودن رای دادگاه رو کھ تو توضیحات شناسنامھ بھش  ازم تو" ضمنا.دمتم ازم نگرفتنکارت پایان خ.کھ ایشونم نخواست
 .ببرم کھ بھ مسئول تحویل مدارک تحویل دادم اشاره شده رو ھم

بھ ھمھ . ببینم  ی رومصاحبھ چند نفر از ایرانی ھای عزیز کھ کیسشون مھاجرت بود ولی نھ از جنس التار من چون زود وارد شده بودم تونستم
لیسانس بھ ...مکانیک و میکروبیولوژی , کامپیوتر,برق(رشتھ خاص   سال پیشم خدمت کرده بود و یا بازنشستھ دولتی بود یا40حتی اونی کھ 

رو ) خاصرشتھ (سوالی  9بدون استثناء کارت آبی و فرم )دیپلم برق بود برای ھمین برگھ سواالت رو دریافت نکرد فوق Peyman74 -باال
 .بھشون دادند

  رو پیچونده بود گفتن بھش تا دالیل ندادن مالیات رو نیاری کیست بھ جریان2009مالیات  کسی ھم بود کھ اسپانسرش باباش بود و چون
 !نمیفتھ

 .باشھ دوستان اسپانسر دار مطمئن بشن اسپانسرشون مالیات داده" پس حتما
  گھ آبی رو تو پروندم روئیت کردمبعد از انگشت نگاری و ھنگام پرداخت وجھ بر

فرمھام رو درست پر کردم و مدارکم صحیح قسم رو  اما مصاحبھ ، بدون ھرگونھ توضیحی بابت توضیحات شناسنامھ و با علم بھ اینکھ تمام
 .سواالتش رو شروع کرد خوردم و خانم کنسول یا ھمون آفیسر

: شرکت چی؟ خصوصیھ؟ گفتم: بلھ گفت: ساختمان سازی میکنی؟ گفتم: بلھ گفت : فتمرشتھ ساختمانی؟ گ: بلھ گفت: کار میکنی؟ گفتم: آفیسر
 .نھ: ھم کار نمی کردی؟ گفت" قبال : نھ گفت: کار میکنی؟ گفت : گفت, رو بھ خانومم . بلھ: گفت سربازی کردی؟ گفتم. خصوصیھ ... شرکت

جواب  در مورد شناسنامھ بھ زبان انگلیسی سوال کرد و ایشونم انگلیسی, نوممماه بعد رو بھ خا 8: ماه چقدر؟ گفتم ) البتھ بھ اسم (بچھ : گفت
  .بھ امید موفقیت تمام عزیزان. ھمین و بس. جوابتون میاد  ماه آینده2 تا 1شما پرونده تان کاملھ فقط : داد و بعد از دادن برگھ آبی گفت

 
 : یکنمبا سالم خدمت دوستان؛ من سفر نامھ دومم را خدمتتان ارائھ م

روزی صد بار سراغ جدول کلیرنس   ھفتھ طول میکشھ،8 تا 4چک، علیرغم اعالم نظر آفیسر کھ پروسھ  F.B.I بعد شروع پروسھ خالصھ......
 1عزیز متوجھ شدم کھ  SNAGHIAN اعالم شده در جدول کلیرنس را بھ لطف سفارت آنکارا میرفتم و وقتی تاریخ مصاحبھ آخرین کیس

و برای سفارت ) موجود ھست 576 ارسال 39 صفحھ 2011کلیرنس برندگان : متن میل در تایپیک( متن میلی رو تھیھ کردم  نوامبر میباشد
 جواب داد کھ کلیر شدم 12 دسامبر ساعت 8و سفارتم در ... . چک میکنم و   روزه کھ ھر روز جدول کلیرنس را30ارسال کردم کھ من بیش از 

بدم در سایت اعالم کردم تا شادیم رو با  و منم سریع و قبل از اینکھ بھ خانواده خبر) جدول کلیرنس تجربھ نکردمنامبرم رو در  لذت دیدن کیس(
رفتم  و بعد اعالم خبر،...مطمئن بودم اگھ بیشتر از من شاد نشن کمتر شاد نمیشن تقسیم کنم عزیزانی کھ جزء سھ نفرشان را ھرگز ندیدم ولی

اطالعات سفر نامھ کامران توکلی عزیز با تماس با   تومان گرفتم و بھ لطف399600 دسامبر بھ مبلغ 9 برای آژانس و بلیط ترکیش ایر را
 : آدرس سایت ھتل. رو رزو کردم)  دالر48شبی (برای دو شب اطاق لوکسش رزویشن ھتل اوزلیھان تماس گرفتم و

html.homepage/tr.com.ozilhanotel://http  
موقعیتشم از لحاظ فاصلھ تا سفارت و  "ضمنا.افرادی کھ میخوان مثل کامران خان و من برن ویزاشون رو بگیرن بسیار مناسبھ  این ھتل برای



 (توضیح دادند" سفرنامھ شان کامال کامران توکلی عزیز در.( بلوار آتاترک خوبھ
  را کھ خالی بود رو گرفتم و رفتم وسایلم رو گذاشتم و702ھتل و با خوش شانسی اطاق   رسیدم9ھ رسیدم آنکارا و ساعت حدود صبح پنج شنب

قبل از اینکھ اسمش تو جدول کلیرنس بیاد میرفتم  ھرچی سعی کردم بخاطر استرس نتونستم بخوابم بھ ھر حال من فکر کنم اولین نفری بودم کھ
و دیدم نفر   دم در سفارت بودم11:30خالصھ ساعت ... اسمت تو جدول نیومده ما ویزا صادر نمی کنیم و  بگن ندید بدید تاسفارت میگفتم نکنھ

حتی (تمام کیسھای مھاجرتی و غیر مھاجرتی با ھر سن و سالی  و نکتھ جالب این بود کھ!!! چھارمی ھستم کھ با برگ آبی اومده دم در سفارت
کلیر من " قتی میفھمیدا  ماه رو خورده بودند و من تنھا کیس التاری بودم و2چک حداقل  F.B.I یا خدمت دولتی بازیبخاطر خدمت سر)  سال80
 73یکی از اشخاصی کھ من با ھاش گرم صحبت بودم خلبان ! کشیده تعجب میکردند طول.)  ماه بود1" بعد از صدور ویزا فھمیدم دقیقا(  روز 35

کھ علیرغم ویزای مسافرتی .)) گلی یکی بوده  تاش و نشونھ ھایی کھ داد متوجھ شدم روز مصاحبھ اش با خانوم مریمکھ از صحب(( بود  سالھ ایی
  !!!.کلیرش طول کشیده بود  ماه2 بھ آمریکا 2009 و 2007در سالھای 

تا اونموقع جلوی دکھ متینگ ( رن برگ آبی خواست بیان و تو یھ صف فرار بگی  مامور سبیلوی دم در سفارت از دارندگان12:50راس ساعت 
و .) آبی اجازه ورود بھ سفارت را داشتند دارندگان برگ زرد کھ مسافرتی و تحصیلی بودن بعد از ورود افراد برگ" بودیم و ضمنا تشکیل داده

بھمون  انوم ایرانی بلده دم دربرگھ آبی با پاسپورت اجازه ورود میداد و بعد ورود بھ سفارت خ  با چک کردن نام نوشتھ شده در13راس ساعت 
صندلی ھای سفارت بود و اینکھ اعالم شماره ھا راس  شماره میداد و ما ھم بعد ورود منتظر اعالم شماره میشدیم کھ نکتھ جالب عوض شدن

 .. .  شروع میشد13:30ساعت 
 رو دیدم کھ باید بھ 603نمایم ، یھ دفعھ در تابلو شماره  رائھشما باید صبر کنید ، ا: کھ استرس داشتم و یھ مقالھ آماده کرده بودم کھ اگھ گفت  من

کھ فکر کنم بخاطر عدم  دفعھ قبل خانوم آفیسری کھ در ھمین باجھ بود یھ خانوم مسن بود(جوونی پشت باجھ بود   مراجعھ کنم ، خانوم5باجھ 
پاسپورتھا و : کامپیوتر کرد و گفت  و اول برگھ آبی رو گرفت و کیسم رو وارد (صدور ویزا برای من در روز مصاحبھ اخراجش کرده بودند

 )  آدرس ھتل لیر و دادن52و با پرداخت  UPS و من خوشحال و شاد و خندان رفتم باجھ UPS برو: بعد گرفتن پاسپورتھا با دادن یھ برگھ گفت 
 ..... از سفارت اومدم بیرون و رفتم ھتل) دوستان کارت ھتل را ھمراه داشتھ باشید

دقت کنند  دوستانB061048H: Takip No 0883758)را طبق tr.COM.UPS.WWW://http :  سایت18در نھایت روز جمعھ ساعت  و
کھ در رسید مدارکم بود چک کردم و پیغام زیبای مدارک از  (میباشد H ,B ھا یکی ھستند و فقط شامل دو حرف Takip No  آخرجزء چھار رقم
بستھ من را کھ   میومد تشریف آوردند و11کھ ھر روز ساعت  UPS  روز شنبھ کارمند12و در نھایت ساعت  شده رو دیدم UPS سفارت تحویل

یکسری نکات و کلیھ مدارک اضافی مثل کپی پاسپورتھای قدیمیم و  رد و یھ سری فرم بھ زبان انگلیسی جھت ارائھ بستھ ز3 پاسپورت و 3شامل 
!!!  دسامبر زده3دریافت کلیرنس رو   دسامبر و10تو ویزای صادر شده برای من تاریخ صدور ... زده بودم را تحویلم داد ایمیلھایی کھ بھ سفارت

 در ویزا میباشد کھ Registration Number یھ) پدر / نوشتھ در صورت اخذ ویزای ھمسر   کھ کلیرنس نداشتندبچھ ام/ و در ویزای خانومم 
دوستانی کھ ویزا گرفتن این شماره را اعالم کنند   ھست کھ فکر میکنم اگھ611921** و پسرم 611921** بود ، خانومم 611921**مال من 

  شده ھست یا نھ؟صادر  میشھ متوجھ شد این تعداد ویزا ھای
  دقیقھ تاخیر2:15ھوا و مرگ مغزی یکی از مسافران ترکیھ ایی قبل از بلند شدن با   شنبھ ترکیش کھ بھ خاطر بدی23:15در نھایت منم با پرواز 
 دیدش حس غریبی بود  سال آینده نخواھم5تا "  رسیدم ایران کھ حس اینکھ احتماال5:30پرواز کردم و ساعت 

روز تو آمریکا  ویزای آمریکا رو بگیرید و با توجھ بھ اینکھ در ایران قسمت نشد ھمدیگر رو ببینیم یھ دوستان گل مھاجر سراییم امیدوارم ھمھ
 ..ھمتون رو خونم دعوت کنم و دور ھم خوش بگذرونیم

ارائھ اطالعات مفصل و دقیق در  عزیز کھ با USER ھمھ شما بخاطر انرژی ھای مثبتتان سپاسگذارم و یک تشکر ویژه دارم از ھایت ازو در ن
 .این پروسھ بسیار بھم کمک کرد

  ادامھ دارد....

 
 دوستان عزیز مھاجرسرایی

 با درود
از این  ر بیاورم تا شاید دوستان دیگھ بتونند نکتھ ھایی رو در صورت لزومرو بھ رشتھ تحریر د بر حسب وظیفھ عالقمند ھستم تا سفرنامھ خودم

 .یادداشت برداشت کنند
 با ھواپیمایی ترکیش بھ سمت 2010 اکتبر 27 صبح روز چارشنبھ گذشتھ 4:50ساعت   ماھش تموم شده4من بھ اتفاق خانم و دختر گلمون کھ 

کردم تا ردیف جلو بگیریم تا بچھ دچار ناراحتی  ما کوچولو داشتیم صندلی ھامون رو ھم رزروقبل از پرواز بھ دلیل اینکھ .حرکت کردیم آنکارا
 .نشھ

چون .ھوا بشینھ روی باند اگر ایرانی بود محال بود توی این.(بسیار بسیار مھ آلود آنکارا ھواپیما بھ زمین نشست  دقیقھ و در ھوای2:30بعد از 
 (عقلھ وبھ نظر من احتیاط شرطمن بارھا و بارھا این موضوع رو دیدم 

 وقت دکتر 9ما .بھ ھتل ریکسوس رفتیم" مجزا با یک ون مجھز سریعا بعد از تحویل بار چون ما ترنسفر داشتیم، بھ اتفاق یک خانوم و آقای دیگھ
نسبت بھ (خوب و تر و تمیزیھ لبسیار ھت. توی راه بودیم تا رسیدیم بھ ھتل ریکسوس1:45بسیار وحشتناک صبحگاھی حدود  اما با ترافیک.داشتیم

 (کل ھتلھای ترکیھ
 دقیقھ بعد 3دادیم و   لیر4 ساعت از وقتمون توی مطب دکتر میگذشت و ھوا ھم سرد بود،با یک تاکسی 1.5اینکھ  وسایل رو گذاشتیم و با توجھ بھ

 .ما رسیدیم دکتر
بعد یک معرفی  رو دادیم بھ دو خانومی کھ اونجا توی طبقھ چھارم بودن وفقط پاسپورت ھا .گرفتین یا نھ از ما نپرسید کھ وقت.بسیار بسیار خلوت

 .3نامھ داد و گفت برین طبقھ 
 (نامھ قبولی(دوقطعھ عکس و کیس نامبر رو میخوان+خانوم نشستن کھ اصل پاس  چند تا3پشت کانتر طبقھ .ما ھم رفتیم



آب پرتقال و +آب+دکترھا یھ جای چای پشت ھمنون کانتر خانم.قفسھ سینھبعد ھم .بعد منتظر میشین تا صداتون کنن تا خون بگیرن میدین و
 .در ضمن پولی نیست.استفاده کنین" حتما.سرما بیسکوییت ترکی ھست کھ چاییش خیلی میچسبھ تو

ما ھم راس .ناسیونواکسی  توی مطب باشین برای انجام4:30بھ ما گفت ساعت .برگھ ھایی کھ بھتون دادند  با4بعد از این کارھا میرین طبقھ 
 بنده خدا آدم بدی. دقیقھ درد دل کردیم45من با خود اونگان قریب بھ .چیزی نزد بھ بچون. عدد امپول خوردیم1من و خانومم نفری .ساعت برگشتیم

کسیناسیون اما ما چون تاریخ وا.برات کافیھ خودش گفت یک واکسن.در مورد چیزی باھاش صحبت نکردم" من اصال.بعضی ھا پیچوندنش.نیست
  مجبور شدیم.اکتبر،نمیتونستیم تھران بزنیم 28 ماھگی افتاده بود 4بچمون برای 

نھ اونجایی کھ  و اینم بگم کھ من رو برد توی دفتر خودش" ضمینھ بیماری کودکان راھنمایی کرد انصافا البتھ خیلی من رو تو.توی ترکیھ بزنیم
 .بھ نظر کارش خیلی درستھ.واکسن میزنن

گفت فردا بیا تا واکسن  زنگ زد جلوی خودم گذاشت رو اسپیکر و با انیستیتو پاستوشون ھماھنگ کرد و.رو ندارم فت من این واکسن ھابھ من گ
البتھ جلوی خودم واکسن رو .واکسن بود زد و قطره فلج اطفال ھم بھش داد خورد 5-4 یک واکسن کھ تلفیق.ما ھم رفتیم و فردا اومدیم.بچھ رو بزنم

زیاد واکسن و تزریق ھمھ اون بھ پای بچمون ھیچ  این نکتھ رو بگم کھ علیرغم مقدار.خیلی مقدارش زیاد بود.الش در آورد و کشید و زدیخچ از
تکون  ما سری اول زدیم بچھ تب کرد،یک روز گریھ،پاھاش قرمز شد،و تا دو روز نمیتونست.نداشت نھ تب،لرز،کوفتگی عظلھ برخالف ایران.گ
 .بھ ھیچ وجھ.دوم از این مشکالت رو اونجا نداشتاما ھیچ ک.بده

 .خوبھ جمعھ بود کل جواب ھا رو داد و با زحمت بسیار زیاد خانم منشی گفت کھ ھمھ چیز فردا ھم کھ روز
 .ما ھم برگشتیم توی بارون بسیار وحشتناک و رفتیم ھتل

سیب زمینی ھای .وجود داره بار خوب با غذا در مغازه بغلیشکھ میاین بیرون سمت چپ درب آسانسور تو طبقھ ھمکف،یک  از ساختمان دکتر
 .تنوری خوشمزه ای دارد

سھراب خان و .بودم من شماره اطاق رو بھش داده.شب قبل از اون رایان عزیز ھم من رو پیدا کرد.بود 8:30مصاحبھ ما روز دوشنبھ ساعت 
ھمون شب ھم آدرس سفارت و مطب رو بھشون .ویزا میگیری" حتما  کھرایان انرژی بسیار بھمون میداد و میگفت.خانمشون ھم اونجا دیدم

 . دقیقھ10تا مطب ھم حدود . دقیقھ پیاده راھھ4- 3حدود  ھتل ریکسوس تا سفارت.دادم
ر دوست بسیا.(داد بھ ما رفتیم صبحانھ رو خوردیم و رایان ھم دوباره صبح اومد ما رو دید و دوباره روحیھ.شدیم  بیدار6ما مثل ھمیشھ ساعت 

 (مھربان و فعال و دلسوزیھ
توی آفتاب دلچسب  توی صف ایستادم و خانومم و کالسکھ بچھ رو گذاشتم.صفی بود.چشمتون روز بد نبینھ.سفارت  رسیدیم دم7:30ساعت 

 .صبحگاھی
  نفر60-50ید اولین نفر قبل از تا نگھبان خانومم و کالسکھ بچھ رو د.سرمای بدی خوردم ھوا بسیار سرد بود و من بعدش.بعد صف رو جدا کردند

و در نھایت زبان فارسی کھ از +تیپش+قیافش(بود یک خانوم کھ احساس میکنم ایرانی security check بعد از.رفتیم توی سفارت کبری آمریکا
 :شامل مدارک اصل)من و شما بھتر صحبت میکرد

ما گرفت و داخل یک پاکت گذاشت و یک شماره داد و  ورت رو ازاصل پاسپ+اصل شناسنامھ+فرم مالیاتی اسپانسر+سند ازدواج+کارت ملی
 .بسیار سرد بود اولین نفر وارد صحن سفارت شدیم کھ

 اول انگشت نگاری:شماره ما اعالم شد
ھمون جا من .تور ما خورد  کھ یک خانم بسیار عصبانی و عصا قورت داده بھ5شماره دوباره اعالم شد و رفتیم باجھ  بعد واریز پول و بعد ھم

 ."آبی توی پرونده ما بود ظاھرا چک رو شاخمونھ و ھمون ھم شدوالبتھ از قبل برگھ FBI گفتم کھ
 ماھشھ؟ خصوصی؟دوتا مھندسین دیگھ؟ھر دوتایی ھم کارمیکنین؟چھ کاری؟برقی؟بچتون چند کار میکنین؟کجا؟دولتیھ یا:چند تا سوال کرد

 .سوالی 8فرم +  ھیچ گونھ نقص مدارکبعد برگھ آبی رو داد بدون.بھ ھمین راحتی.تمام
 . دقیقھ بیشتر طول نکشید3- 2" مجموعا

 .خیلی قدیمیھ.این سفارت من تا حاال ندیدم اما نکتھ اینجاست کھ داغون تر از
 .دیدم و شروع کردیم صحبت کردن اومدیم بیرون و رفتیم ھتل و رایان رو

 من ھم کھ از اون روز تا روز بعد در ھتل در تخت با سروا خوردگی.از ھمون برگھ آبیف ھمھ رفتن تو.کسی اون روز بعید میدونم کھ ویزا گرفت
ھم با رایان ملوس و پدرش و مادرش رفتیم  یک روز.دست و پنجھ نرم کردم و فرداش شکر خدا با قرص و استراحت خوب شدم و رفتیم خرید

پدر  خدا واسھ.رایان اسم کوچولوی دوستمونھ کھ خیلی بامزه و شیرینھ.ودیمو نھار رو با ھم ب جاتون خالی بستنی.آنکامال و کلی با ھم بودیم
 .مادرش حفظش کنھ ان شاهللا

 .آخر شب ھم پرواز کردیم اومدیم ایران.خرید ما روز چھار شنبھ ھم ھتل رو تحویل دادیم و رفتیم
 .میدونم بگم دوستان چند نکتھ از سفر خودم و الزم

یعنی تا حدود . کنتور میشھ حرف زد50کھ . لیره5.آبی رنگھ.دارن تمام دکھ ھای روزنامھ فروشی. صرفھ ھستبخرین کھ بھ" کارت تلفن حتما-
 . دقیقھ25- 20

 .سالد و چاییش مجانیھ.غذا ھای بسیار خوبی دارد.خیلی رستوران خوبیھ 49 کباب-
 .خوشمزش الزانیا ھاش.توی کیدان کیزیل آی ھم معروفھ و شبھای تعطیل موسیقی زنده داره MELBO رستوران-

 .کنین داره کھ میتونین تست توی ھمون خیابون ھم رستوران ھای متعددی وجود
 .مشخصھ" پیاده شدین روبروتون کامال AKKUPRU ایستگاه.مترو ھم تا آنکا مال از کیزیل آی چھار تا ایستگاه فاصلھ داره-
 .ل الکیھ و خودتون بھ راحتی میتونین انجام بدینچون پو.ندین انجام بده بھ ھیچ وجھ بھ کسی در اونجا کاراتون-
 .جای تاسف دارد "کھ واقعا.............. کاری نداشتھ باشین کھ بسیار بسیار " پوریا راھواری ھم اصال با این-

 .ھکاور بارون ھم برای بچھ فراموش نش.فلج میشین" کامال کالسکھ ببرنودر غیر اینصورت": حتما" حتما" بچھ دار ھا حتما
 .البتھ ھتل ما چتر داشت و در مواقع بارونی دم درب بود تا استفاده کنین.ببرین چتر با خودتون -



 (پایین کھ دارین حرکت میکنین از باال بھ)DOVIS.صرافی قبل از میدان کیزیل آی سمت راست با آرم قرمز رنگ مشخصھ یک-
و مخلفات رو ھم از طبق ھمکف ..... میتونین سوجوک،سوسیس،ساالمی،در ضمن .ھست اونھایی کھ اھل دل ھستن ھم بار فراوان موجود-

بسیار . لیتر قیمت داره1.5کھ حدود  توی ظرف شیر مانند. .فرموش نشھ ULKERراستی دوغ با مارک.تھیھ کنین و با خوتون بیارین آنکامال
 .عکس یخ ھم روی ظرف داره.بسیار خوشمزه است

 .راه میشھ ھمھ چیز روبھ.الکی بھ خودتون دلشوره راه ندین. نیستآخر میخواھم بگم کھ سفارت ھیچی ودر
 .پیام خصوص در خدمتتون ھستم آرزوی بھترین ھا رو براتون دارم و در صورت نیاز بھ ھرگونھ اطالعات با

  بھ امید روز ھای بھتر و دریافت ویزای ھمھ دوستان
 1389- 08-17- تھران

 
 :سفرنامھ قسمت دوم
میدونید من فکر می کنم  .یھ وقت نگید طرف دلش خوشھ.  تا پیشنھاد دارم3. سفر ھم مصاحبھ ھست و ھم سیاحت  کھ اینبرای دوستان عزیزی

بھ ھمین دلیل اصال خودتون را . برای بچھ ھای التاری بقیھ را نمی دونم مصاحبھ اصال چیزی نیست کھ بھ خودتون استرس وارد کنید البتھ
حاال کھ ھزینھ کردید و تا انجا رفتید بھ جای  گھ یک ھفتھ ای میرید انکارا بعد از روز مصاحبھ کامال بیکارید خوبمن فکر میکنم ا .ناراحت نکنید

میشھ رفت قونیھ  یکی از جاھایی کھ. این امکان پیش امده کھ انکارا برید پس استفاده کنید بد نیست. دید نشستن و فکر کردن میشھ رفت چند جا رو
ما با ھمان تور آقای راھواری رفتیم نمیدونم جاھای . انکارا برگزار میشھ چون تورھای قونیھ از. والنا یھ فرصت حسابیھبرای عاشقان م. است

وسط .  ساعت راه بود3حدودا . بودیم راه افتادیم  نفر8 با یھ ون کھ 9:30صبح ساعت .  دالر75نفری . اینو میتونید تحقیق کنید .جوریھ دیگھ چھ
بھ . ھم ھمان جاست ارامگاه اقبال الھوری. ارامگاه موالنا را دیدم. برای من این سفر بسیار لذت بخش بود . داشتن ناھار خوردیمراه ھم جایی نگھ

 ھنگام برگشت ھم جایی ایستادیم و نوشیدنی. و عصر ھم راه افتادیم برگشتم. خریدیم در قونیھ جایی پیاده شدیم و یادگاری. ارامگاه شمس ھم رفتیم
 . شب ھم ھتل بودیم9و حدود ساعت . مخوردی

یکی . اتوبوس بود یھ توضیح بدم و ان اینکھ در انکارا دو مدل. میتونید سوار اتوبوس بشید. ھست ulus جای دیگھ ای کھ میتونید برید قلعھ اولوس
در ضمن تو خود .  ایستگاھھایی میرهروی شیشھ اتوبوس ھم نوشتھ چھ .بلیطی و دیگری پولی کھ صندوق دار وسط اتوبوس نشستھ و پول میگیره

بھ ایستگاه اولوس میره شما صاف میرسید  اگھ سوار اتوبوسی بشید کھ. ایستادید روی تابلوش نوشتھ در چھ ایستگاه ھایی توقف داره ایستگاه ھم کھ
قشنگی ھست کھ  لوس پیاده شدید مجسمھ ھایوقتی ایستگاه او. برای مسافرین انجا بھترین راھھ. میگذره این اتوبوس از جلوی ھتل ھیلتون. اولوس

سوار ) میشھ بھ سمت کوه(یھ چھارراه ھست بھ سمت راست تاکسی ایستاده  می تونید عکس بیندازید از ھمان جا کھ پیاده شدید مستقیم یھ کم جلوتر
از انجا تا قلعھ با تاکسی . نره و جای دیگھ بره ھالبتھ اینجا ھم اتوبوس بود ولی ما ترسیدیم قلع. میگید انکارا کلعسی بر وزن قلعھ تاکسی میشید

چون . جوری باشھ البتھ برای روزھای سرد و برفی نمیدونم شرایط چھ. حتما باالش برید انکارا زیر پاتونھ وقتی یھ قلعھ رسیدید. فاصلھ ای نیست
 .اینجا انکارای خیلی قدیم بودهمیگویند کھ !. بودن یھ روستاست کھ زمانی کھ ما انجا بودیم سھمیھ ذغالشون را اورده

اتاتورک را میبینید وارد موزه  ارامگاه. باغ زیبایی داره کھ تا موزه و ارامگاه باید پیاده برید. اتاتورک است جای دیگری ھم کھ میشھ رفت موزه
 جالبھ .!ینید ھدیھ کی قشنگ ترهکشورھای مختلف بھ اتاتورک را با دقت بخوانید بب بھ قسمت شمشیرھا کھ میرسید ھدایای. جالبھ. میشید

. ادونا کباب شیش کباب و دونر کباب را فراموش نکنید, اسکندر کباب .برای غذا ھم باید بگم غذاھای ترکیھ خوشمزه است و بھ ذائقھ ما سازگار
 .ترکی را ھم امتحان کنید) دوغ) می تونید آیران

  .دردتون بخورهامیدوارم بھ  .بھ این ترتیب ھم مصاحبھ رفتید، ھم گشتید
 

 .سالم دوستان عزیزم
 نویسم،  ھست کھ دارم این سفر نامھ رو می1389 آبان ماه 23امروز 

ھتل رو بھم داد دیدم تمام ھماھنگیھا رو آژانس  Voucher برگ من بلیط رو از یھ آژانس ھواپیمایی تو میدان محسنی گرفتم کھ آخرسر وقتی
 !درصد گرفتھ سفیران کرده و اون فقط

موقعی کھ .خیلی ماھرتر ھستند Landing ولی خداییش خلبانھای ایرانی تو پروازش بد نبود. با ترکیش بود ( 4Nov(  آبان 13واز ما پنج شنبھ پر
 .اومد رعشھ بھ تن ھمھ افتاد ھواپیما فرود

 .تھتل خوب با امکانات مناسبیھ برای اقام. ددمان کارمند آژانس اومد دنبالمون و رفتیم بھ سمت ھتل
 :ھتل چند تجربھ و نصیحت در مورد

دھن  از: جونم براتون بگھ... میدونید چرا؟ آھان.  تومان9216یعنی  TL 12چای خوردیم شد  ما دو تا.  سعی کنید تو البی ھتل چای نخورید- الف
 کرد حجم لیوان ھر چقدر بزرگتر باشھ باید فکر. نپتون انداخت 2 نپتون در ھر لیوان 1اونم توی چای لیوانی بھ جای .ما در رفت گفتیم چای لیوانی

  !!!باشھ تعداد نپتون ھم بیشتر
 (ھر شب یھ قوری آب جوش میگرفتم از البی ھتل و چای نوش جان میکردیم فرداش رفتم یھ بستھ نپتون گرفتم و )
 !شاھکار کردم، عجب ھتلی گرفتم صبحانھ پرتغال دیدید و در کنارش دستگاه آب میوه گیری یھ وقتی ذوق زده نشید بگید  اگھ سر-ب

تازه  سر صبحانھ آب پرتغال. خانممون سینھ رو سپر کردیم و گفتیم کیف کردی چھ ھتلی گرفتم ما جلوی: جونم براتون بگھ... میدونید چرا؟ آھان
چشمتون روز بد نبینھ، ھنوز از گلومون پایین نرفتھ ! بھ بدن  تا آب پرتغال بزنیم2 خالصھ بعد از صرف صبحانھ بھ ھمسرم گفتم بشین .ھم می دن

  ! تومان برای دو لیوان آب پرتغال9216یعنی  TL 12درآوردیم  بود صورت حساب آورد، شاخ
 (تومان 1536یعنی  TL 2تو مغازه ھا کھ تعدادشون کم ھم نبود آب پرتغال لیوانی )
آب بردارید، چون آب معدنی کوچک رو دو برابر آب معدنی   سعی کنید آب معدنی بزرگ ھر روز بخرید تا مجبور نشید از یخچال اتاقتون- ج

 .ضمن روش درصد ھم بابت سرویس دھی میگیرن ربزرگ باھاتون حساب میکنن و د



بود ولی  گرفتن اتاق داخل یخچال رو خوب نگاه کنید، چون شیشھ ویسکی کھ تو یخچال ما بود خالی  حتمًا بھ محض ورود بھ اتاق و تحویل- د
 .پلمپ بود کھ من رفتم و توضیح دادم و برام عوض کردن

 .عروسیاشون جالبھ. نیدعروسی بود برید تماشا ک  اگر تو سالن ھتل- ه
 مدیکال گرفتن وقت از دکتر و تست

 ;مھاجرسرا دوستان گل
 .مادرتون پول بابت خدمات تست مدیکال بھ آژانس ھا ندید بھ ھیچ وجھ من الوجود ، بھ ھیچ عنوان ، تو رو خدا ، جون

 !!!کردم ببینید فقط چند بار تٌاکید
قبلی ھم نداره ولی اگر خواستید مثل من وسواس بھ خرج بدید وقت  حتی واقًا نیازی بھ وقت. دخیلی خیلی راحت تر از اون چیزیھ کھ فکرشو کنی

 .اگھ دوستان خواستن من در خدمتتون ھستم بابت وقت گرفتن. راحتھ گرفتن از تو سایتش
 3یھ برگھ میده میگھ برید طبقھ .  ھست4دکتر کھ طبقھ   میرید مطب- الف
 .، و میگھ بشینید)دقیقًا یادم نیست نفری چند(میگیره  $ 47و نفری   برگھ رو میگیره3 تو طبقھ -ب
 .دوباره میشینید.میزنن و میرید واسھ آزمایش خون  اسمتونو صدا- ج
 .واسھ عکس از سینھ کھ خودش بھ فارسی میگھ نفس عمیق بکش و حبس کن  اسمتونو صدا میزنھ و میرید- د

 .بھتون وقت دکتر میده و میگھ فالن ساعت بیاید. 4برگھ و دوباره میرید طبقھ  و آخر سر ھم یھ
 (وای دلم قش رفت) با این پول برید اسکندر کباب بخورید. خداییش ارزش داره پول مفت بدید بھ آژانس ھا؟ حاال

ارت جدید با تاریخ سعی کنند نزدیک رفتن بھ ترکیھ برن پاستور و بخوان ک راستی دوستانی کھ حول شدن و رفتن ب بسم اهللا کارت واکسن گرفتن
 ماه قبل کارت رو 4 نفری کھ 4خانواده  بگیرن چون دکتر واسھ ما کھ ھفتھ قبل از پرواز کارت رو گرفتھ بودیم واکسن نزد ولی یھ ھای جدید

 ! افتاد200$گرفتھ بودن واسشون نفری 
جاھای مختلف صورتتون دست بزارید و بگید ایناھاش  تند روبگید آره و تند ! گفت جای آبلھ مرغون رو بدنت ھست یا نھ یھ وقت نکنھ بگید نھ اگھ

کھ پوست صورت ϑ من این کار رو کردم و جواب داد در صورتی. و از رو بره OK چشماش قیلی بیلی بره بگھ اونقدر بگید تا. ایناھاش ایناھاش
  !من صاف ھستش

 بھ. جواب رو ھم کھ در روزی کھ تعیین میکنھ میرید میگیرید)  نخوریدفرض اینکھ واکسن با( دالر بابت معاینھ دادید 70$بعد از اینکھ نفری 
 ولی خداییش راحتھ... ھمین سادگی فیلمی از 

 مصاحبھ
 .صف بودیم ما بچھ بدی بودیم بھ حرف دوستان مھاجرسرا گوش نکردیم دیر رفتیم، تھ. بود NOV 9 شنبھ وقت مصاحبھ ما سھ

خیلی خیلی . کھ ما با تاریخ تولد اشتباه کلی بھ خودمون امیدوار شدیم ی خدا انقدر کارشون پیچیده بودیھ پدر و پسر جلوی ما بودن کھ بنده ھا
حیاط سفارت تھ صف بودیم یھ  وقتی داخل. ما برگھ آبی میگیریم، ھمینم شد: میگفت) ھمسرم(ولی مژگان . من و ھم ھمسرم ھم. استرس داشتم

 .منو بگی گفتم یا ابوالفضل کارمون تمومھ. خانمم خودشو معرفی کرد گفت با من بیاید  و بھ محض اینکھخانم با قد بلند اومد و اسم ما رو پرسید
شایدم انرژی مثبت بچھ ھا اونقدر شده بود . رو برد آخر سر ھم نفھمیدیم چرا اومد دنبالمون در صورتی کھ تو صف کیس التاری بود ولی فقط ما

 ”.آبی ذوق کردم ھستم و اولین بار بود کھ با دیدن یھ برگھ پرسپولیسی من“ .  گیر ندادن و برگھ آبی دادنتاریخ بھ! ؟!کھ یھ آن نظر کرده شدیم
 ( بازم تبریک( گرفتن ویزا رو  داریوش و ساناز عزیز ھم فردای ما مصاحبھ داشتن کھ اونھا یک ضرب

بابت دوستانی کھ میخوان برن ترکیھ  این چند خط رو سعی کردم طوری بنویسم کھ بجای اینکھ خاطرات من رو بخونید تجربھ ای دوستان عزیزم
 .باشد امیدوارم چنین شده. باشھ

 (محل ھای خرید و رستوران ھا(آنکارا  چند خط توضیح درباره
 ارزان و گران. خرید ھستفروشگاه برای  آنکارا پر از

 .قیمت ھاش خیلی مناسبھ. رو سعی کنید کھ از دست ندید ( Kizilay ایستگاه(مغازه ھای داخل متروی کیزیالی  -
 Akkupro ایستگاه. پیاده بشید مرکز خرید آنکامال کافیھ تو ایستگاه سوار متروی قرمز رنگ بشید و ایستگاه چھارم برای رفتن بھ -

 طبقھ پایینش یھ رستوران وسط راھرو ھست کھ برید و اسکندر کباب و کوفتھ رو بگیرید و حتمًا حتمًا تو. یلی بزرگ و متنوعیھ مرکز خرید خ
  فوق العاده خوشمزه ھست.بخورید

  :عکسی از اسکندر کباب
  منطقھ Kizilay آنکارا قرار دارد مرکز خرید جدید آنکارا می باشد کھ در قسمت مرکزی .
  در بلوار آتاترک، خیابان اصلی منطقھ Kizilayکوچک و بزرگ زیادی می شود پیدا کرد ،  یفروشگاه ھا.
  بازار سنتی Kocabeyoglu Pasaji نزدیک بلوار آتاترک قرار دارد.

  خیابان Izmir Caddesi خاطر فروشگاه ھای چرم خود معروف است نیز نزدیک بلوار کھ بھ
  ترک قرار دارد آتا.
  بخرید آن وقت باید بھ اگر می خواھید اجناس ارزان Ulusکارا بروید ، قسمت قدیمی آن.
  در نزدیکی Ulusاجناس قدیمی می باشد ، مرکز آنتیک فروش ھای آنکارا قرار دارد کھ پر از.

  لوکس بخری، اجناسی از مارک ھای معروف، آن وقت باید بھ اما اگر می خواھی اجناس مارک دار و
  Arjantin Caddesi مناطق در Gaziosmanpasa بروی .

  در جاده ای کھ بھ Cankaya خیابان ختم می شود Kavaklidere قرار دارد، این خیابان مرکز
  دست فروش ھا می باشد.
  در انتھای خیابان، یکی از مرکز خرید ھای محبوب آنکارا، بنام Karum قرار دارد ، .



  ل سوغاتی و فرش و گلیم ھستی آن وقت باید بھاما اگر بھ دنبا Dosim از طرف وزارت کھ. بروی
  فرھنگ و سازمان صنایع دستی ترکیھ اداره می شود.

 .بیرون سمت راستتون یھ خیابونھ کھ ھرچی میرید باالتر قیمت ھاش ارزون تره از مطب دکتر کھ میاید
 .ھای متنوع و مناسبی داره فروشگاه

 .قیمت مناسب داره خوب باھم جنس ھای  LCWAKKII فروشگاه ھای زنجیره ای
 خیلی بزرگ و زیباست یھ مسجد.واسھ دیدن و نماز خوندن جای مناسبیھ Kocateme مسجد

 :ھا Bar ھا و Night Club در مورد
 .بود کھ محیط بسیار بد و نا امن داشتند  بار نزدیک ھم4دوستان گلم، در کنار ھتل ددمان 

نگاه  گفتیم میریم داخل و . YES,YES , VERY GOOD ار خوبیھ؟ خانوادگیھ؟ اونا ھم میگفتنب در صورتی کھ من با خانمم جلوی در پرسیدیم
 :اون ھم گفت. میکنیم، اگھ خوب بود میشینیم

NO PROBLEM اصًال اصًال توصیھ نمیکنم. چشمتون روز بد نبینھ، افتضاح آقا افتضاح ... ، ما رفتیم تو. 
 .بارھاش بد بود خیلی محیط

اون سھ چھار تا بار غرب (یھ بار رو داد کھ شرق ھتل ددمان بود  بعد آدرس NO NO NO ن ھتل و ماجرا رو گفتم اونم گفترفتم پیش رزوش
 (ھتل بودن
 .ندادند مثًال یھ دختر ترک با دامن کوتاه اومده بود راھش. خیلی مناسب از نظر محیط و آدماش یھ بار
 Live در ضمن این بار). برید شب ھای تھران راستی اگر برنج خورید(ران روبروی رستوران شب ھای تھ. بود ARENA 312 اسمش

Music گپ زدیم خانواده گل ایرونی و داریوش و ساناز عزیز و آقای دکتر سھ شنبھ شب اونجا بودیم و کلی جاتون خالی ما با یک. ھم داره. 
  ARENA 312 عکس

 Ulus میدان آتاتورک ھم جای جالبیھ تو منطقھ
 .نامھ واستون جالب بوده باشھ و بدردتون بخوره  کھ این سفرامیدوارم

 .بگیرید در خدمتتون ھستم اگھ سؤالی داشتید شماره بدید یا
 

 مرسی مھاجر سرا.مرسی دوستان
 Javid.K :ارادتمند شما

 1389 آبان ماه 23ایران،تھران، 
 .ویزا بھ امید موفقیت ھمھ در التاری و گرفتن

 .بدرود

 
  سالم

 !میخوام ھمھ ی کمکای دوستان تشکر کنم و بخاطر تاخیرم در نوشتن جزییات سفرم معذرت خواستم کلی از مھاجرسرا بھ خاطراوال می
ھواپیماشو ایرباس کرده ولی من از چند نفری کھ با ایران ایر اومده  ΙΘ-1از اول نوامبر ایران ایر. بلیط و ھتل رو از جزیره ی بھشت گرفتم --

ھواپیمای اندولونو جت بود کھ خیلی کوجیک  من با ترکیش رفتم، رفت با.  ساعت تاخیر داشتھ2اپیما مشکل داشتھ و بیشتر از ھو بودن شنیدم کھ
ترکیش در  راه بود و برگشت ھم ترکیش ایرالین بود در ضمن قیمت ایران ایر و ترکیش یکی بود فقط  دقیقھ تو2:15بود ولی اصال تاخیر نداشت 

 .جریمھ داره$ 50خ صورت جابجایی تاری
بود در کل تو ھتل  اطاقش خوب بود ، صبحانش ھم کامل!یورو ،از ددمان بھتر بود ولی نھ بھ خوبی ریکسوس  90ھتلم ھم ھیلتون بود دابلش شبی 

رگ ھیلتون اینھ کھ ایراد بز! حتما از استخر و کالپ ورزشش استفاده کنین ھیلتون ایرانی کمتر از بقیھ ھتال بود ، اگھ یھ وقت رفتین ھیلتون
 دقیقھ پیاده راھھ و تا سفارت 5نزدیکھ تقریبا  بھ مدیکال خیلی.  لیر میگیره50 لیر و برای یک روز 10رایگان نداره و برای یک ساعت  اینترنت

بھ خصوص   بزنیناگھ دوست داشتین یھ سر ھم بھ دیسکو ھیلتون) (پارک یا ھمون پارک قو قرار داره مدیکال کنار کوگولو. ( دقیقھ 20ھم 
 (!!پنجشنبھ ھا

 نوامبر مصاحبھ داشتم ساعت 22شنبھ 2روز . رو قبل از مصاحبھ انجام بدم Μ روز بود نتونستم مدیکال10من بخاطر تعطیالت ترکیھ کھ  -2
 در سفارت 8عت سا!! چرت میزد حتی نگھبان سفارت ھم داشت!!!  فقط من بودم و یھ سگ ولگرد 7.30دمھ سفارت تا ساعت   صبح رفتم6.30

یھ چیزی کھ باید بگم اینھ . و مصاحبھ صدام کردن $ 819واسھ انگشت نگاری و پرداخت  باز شد و من اولین نفر رفتم تو و اخرین نفری بودم کھ
وخیش گل پروندش داشتھ باشھ و وقتی کھ سفارت ش دوستان ادم خودش روز مصاحبھ کلی استرس داره مخصوصا اگھ مثل من یھ اشتباه ھم تو کھ

خیلی عجیبھ :" مثل نیم تازه یادش بیاد کھ اسم رو صدا کنھ ،این درست نیست کھ دیگران با گفتن حرفایی کنھ و مثل اون روز بعد از دو ساعت و
 اعصاب طرف راه برن متاسفانھ یکی از دوستان التاری دقیقا ھمین رو خط" کھ ھنوز صدات نکردن، حتما یھ مشکلی داری کھ صدات نمیکنن

 !!نمونده بود با حرفاش اشکمو در بیاره کارو کرد و چیزی
حسابم  بود کھ مدارکو ازم تحویل گرفت،شناسنامھ،کارت ملی،لیسانس،و مدارک مالی کھ پرینت بعد از رفتن داخل سفارت اولین باجھ ،خانمی

 ساعت برای انگشت 2رمو بھم داد و بعد از شما. مدیکال بود،ازم مدارک پزشکی رو خواست کھ براش توضیح دادم بخاطر تعطیالت نرفتم
 !!صدام کردن و اخرین بار ھم برای مصاحبھ نگاری و بعد برای پرداخت پول

ازم خواست دست راستمو ببرم باال و قسم بخورم کھ ھرچی در .  ،افیسر یھ خانم بھ شدت5باجھ ی شماره  Νمصاحبھ میگم  عصا قورت داده بود
.  روز اختالف رو بپذیره40اونم گفت کھ از نظد من این کیس رده و نمیتونھ   اشتباه تاریخ تولدمو براش توضیح دادم ،منم قبل از قسم.حقیقت داره 



ازم پرسید کھ کار .باالخره کوتاه اومد توضیح دادم و باز ھم نپذیرفت ،دفعھ ی سوم کھ قشنگ تر توضیح دادم بلھ رو گفتΧو!!!!  دوباره واسش
 فت چرا کار نمیکنی؟ منمگ.میکنم؟ منم گفتم نھ Πگفت برو مدارک پزشکیتو بیار و بعد برو. گفتم تازه درسم تموم شده !!ups 

! رو انجام دادم و رفتم پایین واسھ معاینھ ازمایش خون و عکس قفسھ سینھ! سریع بعد ازسفارت تاکسی گرفتم و رفتم مطب دکتر اونگان -η3منم
 3 جواب ھم روز بعد ساعت!! واسھ ازمایش و عکس قفسھ سینھ$ 50واسھ معاینھ و $ 130!!گرفت دکتر بھ من ھیچ واکسنی نزد ولی پولشو

  .حاظر بود
فقط یادتون باشھ موقع تحویل مدارک پزشکی بھ .واستون انجام بده  Αکارای مدیکال خیلی سادست و نیازی نیست بابتش پولی بھ کسی بدین کھ

 !!!پاسپورتم برام فرستادن من اشتباھی دادم بھ سفارت کھ خدا رو شکر ھمراه!!! ھ سفارت ندینخودتون نگھ دارین و ب سفارت سی دی رو پیش
 وقت بگیرین کھ!! اھمیت نمیده ولی گاھی وقتا ھم قاطی میکنھ و میگھ باید وقت میگرفتی منشی دکتر یھ کم قاطی داره ،کال زیاد بھ وقت گرفتن

 دادم و افیسر ھم برگھ ی سفیدو داد کھ ببرم باجھ ی  رفتم سفارت و مدارکو تحویل3:15ال ساعت بعد از گرفن مدارک مدیک! بھانھ نداشتھ باشھ
ups.  روز اومد4ویزام ھم بعد  ϑΑھتل 

 !!حتما یھ کتاب ترکی در سفر ببرین!! افتضاحھ در اخر باید بگم کھ مردم انکارا خیلی ادمای خوبی ھستن فقط وضع انگلیسیشون
. ندیدم کارمند طھران تراولن ھم ادمای خیلی خوبین و واقعا کمک میکنن من کھ واقعا ازشون بدی  محمد موسوی کھپوریا راھواری و اقای

  !! دلواپس نباشن مصاحبھ ھم خیلی راحت و سادست و بچھ ھایی کھ مثل من اشتباه داشتن ھم زیاد
ΨΨΨرایان ،یوزر ،فریفری ازھمتون بابت راھنمایی متشکرم!!   

 
 نسالم دوستا

آب افتاده برداشتمش  نزدیك خروجي) چون حیاط را شستھ بودند(بھ خانھ آمدم دیدم كھ یك پاكت در داخل آبھا  در خرداد ماه وقتي صبح از بیرون
م داخل یكدفعھ فكر كردم كھ ممكنھ نامھ قبولي التاري باشھ با خوشحالي تمام رفت و دیدم نام خانومم روش نوشتھ شده اول نمي دونستم چي ھست بعد

این ترتیب بود كھ زندگي ما راه دیگري پیدا كرد  بھ خانومم نشان دادم و بازش كردم وقتي براي خانومم خواندمش اصال باور نمي كرد و بھ خانھ و
 .نوبتمون شد و حاال ھنوز ھم باور نمي كنم كھ دارم سفرنامھ ام را مینویسم و دائم منتظر روز مصاحبھ بودیم تا

اسم تركیش اما شركتي دیگر كھ زیر مجموعھ  ھواپیمایي تركیش البتھ بھ.  صبح تھران را بھ مقصد آنكارا ترك كردیم6عت پنجشنبھ سا روز
 .بود ولي پرواز خوبي بود با لندینگ خوب ، ھواپیماي كوچكي (Anadolujet) تركیش بود

ساك ھا را   بھ وقت آنكارا ما7:40 بھ وقت تھران و 9ساعت حدود . از ھمسفران ما بودند Tahsino و خانواده SMSipa از دوستان مھاجرسرا
كھ بیرون مي آیید سمت راست تقریبا نزدیك بھ انتھاي قسمت مسقف  از فرودگاه. تحویل گرفتھ بودیم و داشتیم فرودگاه آنكارا را ترك مي كردیم

ھمراھي دوستان طوالني بودن زمان   سھ ربع طول مي كشد كھ با لیر تا میدان كیزیالي مي برند كھ حدودا7/3اند كھ با   ایستاده442اتوبوسھاي 
دو ستاره  ھتل ازیلھان ھتلي. را پیاده رفتیم البتھ كمي بیشتر از آنچھ كھ فكر مي كردیم راه بود از میدان كیزیالي تا ھتل ازیلھان. را متوجھ نشدیم

پس از مستقر شدن در اتاق ھمراه دوستان براي ناھار رفتیم . بودیم و كرده دالر رزر70است كھ اتاق دابل لوكس آنرا از تھران فقط براي یك شب 
 .ھتل ازیلھان ساندویچ كوفتھ خوردیم كھ خوشمزه بود در نزدیك. بیرون 

از آنجائیكھ   بعداز ظھر تا صبح روشن مي كنند و6مسئول ھتل صحبت كردیم گفت كھ شوفاژھا را از ساعت  اتاق ھتل خیلي سرد بود وقتي با
 5شب ھم رفتیم رستوران . مزید علت شد و من حسابي سرما خوردم ظھر بارون آمده بود و ما بیرون بودیم و خیس شده بودیم و سرماي اتاق

 لیري دیگر ھم كنار 5 البتھ یك رستوران.  لیر گرفتیم5 لیوان نوشابھ را 1و خورشت و دسر و ) رشتھ پلو(برنج  لیري كنار مترو و سوپ و
Mcdonolds در ھمان خیابان karantil SK  مترو تمیزتر و بھتر است  لیري كنار5است كھ از. 

با توجھ بھ سرماي اتاق در .  دالر70براي ھتل دو ستاره خوب است اما نھ براي شبي  روز بعد رفیم براي صبحانھ كھ چنگي بھ دل نمي زد البتھ
 . عوض نماییمقبل و اینكھ بچھ ھمراه ما بود تصمیم گرفتیم ھتل خود را شب

 دالر براي 70سگمان را كھ بھتر بود با شبي  نفر دیگر ھم بودند كھ ھتلشون را عوض كردند و با ھماھنگي با عباس آقا توانستند ھتل البتھ چند
 .مطب دكتر اونگان جھت معاینات پزشكي پس از صرف صبحانھ رفتیم بھ. دابل بگیرند

ما براي  واقع شده است كھ با وجودیكھ Dozen است كھ باالتر از تقاطع جان اف كندي در البراتور دهمطب دكتر اونگان در بلوار آتاتورك واقع ش
چھارم مدارك را دادیم و سپس در طبقھ سوم آزمایش خون و  ابتدا در طبقھ. دخترم كالسكھ برده بودیم ولي مسیرش برامون طوالني بنظر آمد

بعد از ظھر براي معاینھ و  5 انجام دادیم و بعد از آن برگشتیم طبقھ چھارم كھ بھ ما گفت ساعت  دالر95دونفر با  عكس از قفسھ سینھ را براي
بعد از ظھر وقتي رسیدیم بھ مطب دكتر . كردیم كھ بعدا كاملتر توضیح خواھم داد نقل مكان Neva palas در این فاصلھ بھ ھتل. واكسن برگردیم

شد چون خدمت آقاي دكتر اونگان نرسیدیم و   ھتل جا گذاشتھ ایم كھ برگشتم ھتل و ھمین سبب خیرمتوجھ شدیم كھ كارت واكسنھا را در اونگان
 .داخل رفتم و خانم دكتر بعد از احوالپرسي با سرعت شروع كرد بھ پرسیدن سوال ابتدا من. خانم دكتر اونگان را زیارت كردیم

جمع باشد كھ این وسط میگھ آبلھ مرغان كھ باید شما  البتھ باید حواستون...  سیگار و داشتي ، بیماري ، ناراحتي قلبي ، اقدام بھ خودكشي و جراحي
روي صورتم نمانده بود  اینكھ گفتم گرفتھ ام گفت اثر آن را نشان بده و من چون ھیچ اثري از این بیماري بر سریعا بگوید كھ گرفتھ ام بھ محض

گرفتیم و اثرش روي صورت خانمم ھست كھ نفر بعد مي آید خدمتتان كھ او ھم قبول  ھ مرغان سال قبل با خانومم با ھم آبل5توضیح دادم كھ من 
بھ این . جواب داده بودم اصال فارسي صحبت نكرد البتھ چون از اول انگلیسي صحبت كرده بود و من ھم انگلیسي. سپس معاینھ را انجام داد كرد و

و بعد از  فت داخل و ھمین مراحل را اما با زبان فارسي طي كرد و بدون واكسن آمد بیرونخانومم ر ترتیب من بدون واكسن آمدم بیرون و سپس
كارت واكسن دخترم گفتھ بود كھ نصف واكسن آنفوالنزا و واكسن   سالم شد كھ با خانمم رفت داخل و دكتر پس از معاینھ و دیدن4آن نوبت دختر 

نگھ داشتن دست دخترم براي  ون دخترم خیلي جیغ مي زد منشي من را ھم صدا زد تا برايباید بھ دخترم تزریق كند و چ مننژیت را با تست سل
از زدن ھر واكسن توضیح مي داد كھ من مي خواھم واكسن آنفوالنزا را بزنم و  خانم دكتر خوش برخورد بود و قبل. زدن واكسن برم داخل اتاق

 .ودیمالبتھ ما یك ماه پیش ھمگي واكسن آنفوالنزا زده ب .غیره
دالر بابت معاینات  415  دالر صبح را ھم اضافھ نماییم كال مبلغ95 دالر پرداخت كردیم كھ اگر 320واكسن مبلغ   ویزیت و دو3خالصھ بابت 



بعدازظھر براي گرفتن نتیجھ و دیدن نتیجھ تست سل دخترم مجددا بھ مطب مراجعھ  5پزشكي پرداخت كردیم و خانم منشي گفت كھ روز دوشنبھ 
 3تست سل بچھ . آمریكا از شما تحویل بگیرند مربوط بھ عكس قفسھ سینھ را بھ ما تحویل داد و گفت نگھدارید تا در CD ھمان موقع ھم ماییم ون

 . شنبھ انجام نمي شود5توجھ داشتھ باشند كھ تست سل بچھ ھا در روزھاي  روز طول مي كشد و دوستان بچھ دار حتما
بستھ بھ ما تحویل داد و گفت آنھا را   مطب و دست دخترمان را نگاه كرد و گفت مشكلي ندارد و سپس سھ پاكت درھم مجددا رفتیم روز دوشنبھ

 .باز نكنید و بھ سفارت تحویل دھید
 روز مصاحبھ
م با دخترم  بھ بعد خانم8سپس ساعت  . رفتم جلو سفارت و تقریبا در جلو صف بودم15/7بیدار شدیم و بعد از صرف صبحانھ ساعت  صبح زود

 مراحل بازرسي وارد سفارت شدیم و بعد از آن اصل شناسنامھ و پاسپورت و كارت ملي و آمدند كھ سریع رفتیم داخل سفارت و پس از انجام
گفتیم قبال فرستادیم و گفت پس نمونھ عكسھا را  مدارك پزشكي و اصل سند خانھ و اصل سند ازدواج را تحویل دادیم سپس گفت عكس ، كھ ما

بودیم و با وعده اینكھ اگر  براي دختر كوچكمان دفتر نقاشي برده. را بھ ما داد و ما رفتیم داخل و منتظر نشستیم  بعد از آن شماره. بدھید تا من ببینم
 .آنجا بودیم آرام نگھ داریمش دختر خوبي باشي برایت جایزه مي خریم توانستیم در مدتي كھ

احتیاج دارد و با خانومم رفتند بیرون )با عرض معذرت) WC شود كھ دخترمان گفت بھ گشت نگاري اعالممنتظر بودیم كھ شماره مان براي ان
بسیار خوش اخالق و خندان آنجاست كھ بھ من گفت براي  رفتم جلو و دیدم یك خانم. ھمین لحظھ شماره ما را براي انگشت نگاري اعالم كردند در

پس از چند . بزنم  و من ھم براش قضیھ را توضیح دادم و گفت پس بنشینید تا من دوباره شما را صداباشند انگشت نگاري باید ھمھ اعضاء حاضر
سپس دو انگشت شصتش را قرار داد و بعد نوبت من شد ، ھمین كھ من دستم  ابتدا خانمم دست چپ ، دست راست و. دقیقھ دوباره ما را صدا زدند 

كردم برگرد چون مثل اینكھ دستگاه مشكل  افتاد كھ بھم گفت شما برو بشین یك قھوه بخور و وقتي صداتگذاشتم نفھمیدم چھ اتفاقي  را روي دستگاه
نشستیم تا شماره  دوباره منتظر. انگشت نگاري با موفقیت انجام شد) تا سھ نشھ بازي نشھ(این دفعھ  نشستم تا شماره ام اعالم شد و. پیدا كرده است

 .ماندیم تا شماره مان براي مصاحبھ اعالم شود  دالر پرداخت كردم و منتظر2457. ما براي پرداخت پول اعالم شد
دو مورد اشتباه  پس از قسم خوردن و توضیح دادن. شانس ما آفیسر آدم جدي و كمي بد اخالق بود. اعالم شد 5شماره ما براي مصاحبھ در باجھ 

در مورد كار خانمم خیلي سوال پرسید حتي . ھستید و كجا كار مي كنید چكارهكوچك در اطالعات ارسالي از خانمم كھ برنده اصلي است پرسید 
از من ھم پرسید . است ولي خیلي سوال كرد كارخانھ را ھم پرسید نمي دانم چرا با اینكھ كارخانھ اي كھ خانمم كار مي كند خصوصي پروسھ تولید

بھ خصوصي   و اسم دو شركتي را كھ قبال كار كرده بودم پرسید كھ من با تاكید مھندس ھستي یا نھ ؟ خدمت سربازي رفتي یا نھ ؟ كارت چیھ؟ آیا
 روز دیگھ سایت را 60 تا 40را بھ ما مرحمت كردند و گفت  سپس بعد از وارد كردن اطالعات در كامپیوترش برگھ آبي. بودن آنھا پاسخ دادم

  .فتن ویزا بیایدشمارتون را دیدید یكي از افراد براي گر چك نمایید و ھر موقع كھ
البتھ مصاحبھ . را تحویل دھد آبي یا سفید در پرونده ھمھ ھست و این مسئلھ بھ نظر آفیسر بستگي دارد كھ كدام برگھ من فكر مي كنم كھ برگھ

 .سربازي نیست پس بھ خودتان استرس وارد نكنید چیزي جز دیدن افراد و چند سوال در رابطھ با كار و
 ھتل

ساختمان مطب دكتر اونگان بود و یك آقاي ایراني  ھتل از جملھ ھتل سگمن ، متروپل ، گلد و بست رفتیم بھ شیدا تور كھ در زیرچند  بعد از دیدن
ایشان فرمودند چرا  .و از آنھا خواستیم كھ اگر مي توانند ھتل ددمان را با قیمت مناسب براي ما بگیرد با دخترشان آنجا را مدیریت مي كردند

 دالر براي دابل ھمراه با صبحانھ و اینترنت وایرلس 80قیمت مناسب   ستاره و با4ھمان پشت ھتل ددمان است و  Neva palas ددمان ، ھتل
گرم و . را دیدیم خیلي ھتل خوبي بود رفتیم ھتل.  یورو مي دھد120البتھ اگر خودتون بھ این ھتل مراجعھ كنید دابل را شبي  .براتون مي گیرم
 free اتاقمان كتري برقي داشت و چند عدد قھوه و چایي لیپتون كنارش بود كھ ھدیھ ھتل بود و زرگ و مھمترین قسمت اینكھ درتمیز با اتاقي ب

نقل مكان كردیم و از  Neva palas دخترم از ازیلھان بھ  شب را یكجا پرداخت كردم و با خانم و8پس از دیدن ھتل رفتم شیداتور و پول . بود
قیمت مناسب پیدا كنید و  مسئلھ جالب اینجاست كھ اگر در آنكارا بگردید مي توانید ھتل مناسب چند ستاره با. شد ده خیالم راحتبابت راحتي خانوا

ھتلھا را براي یك شب از ایران رزرو كنید و در صورت مورد پسند نبودن جایتان  اگر از بابت مورد پسند بودن ھتل شك دارید مي توانید یكي از
 شب بماند و بعد از سھ 3اصال راضي نبود مجبور شد  حتي یكي از دوستان از تھران ھتل ازیلھان را با تور گرفتھ بود و با اینكھ. ییدنما را عوض

شیدا تور را خواست  راستي اگر از دوستان كسي شماره تلفن. و بھ ھتل بھتر با ھمان ھزینھ نقل مكان نماید شب توانست بقیھ روزھا را كنسل كرده
 .ي من پیام خصوصي بگذاردبرا

 رستورانھا
وینگ و پیده فوق العاده اي دارد البتھ یك   ، شش كباب و كفتھ منقل و چیكن49مقابل رستوران  bestekar SK منقل كباب در خیابان رستوران

كباب  این دو رستوران منقل. ھست كھ آن ھم دونر و شش كبابش حرف ندارن  selanik Cd خیابان منقل كباب ھم در اطراف میدان كیزیالي در
 یك رستوران بھ نام. استكانھاي كمر باریك آنجا صرف نمایید بعد از صرف ناھار سماور زغالي را سر میزتون میارن و مي تونید چایي را در

Kirakkumpir سوپ و ساالدھاي خوب و مسجد كجاتپھ ، مقابل دانشگاه كجاتپھ و سر چھارراه غذاھاي متنوع و متفاوتي داره مثل پایین تر از 
Kumpir خوبي ھم دارد – kumpir آن سوس و زیتون و خیارشور و مواد مختلفي را اضافھ مي كنند سیب زمیني بزرگ تنوري است كھ در. 

Mcdonolds, KFC و KingBurger یمتي غذا ھمھ ق. ھم بد نبودند   لیري3ساندویچ ھاي . ھم كھ الزم بھ تعریف نیست و ھمھ با آنھا آشنا ھستند
تنوع غذایي بسیار زیاد ھست ولي . بھ قیمت متفاوت است ولي ھمشون خوشمزه ھستند  لیر كھ البتھ كیفت ھا و حجم بستھ20 لیر تا 3ھست از 

ل بین ھت Ayabakanbalikcilik رستوران ھم بھ نام یك. خیلي كم ھست و چون اكثر غذاھاشون تند ھست ممكنھ بچھ ھا دوست نداشتھ باشند برنج
براتون طبخ مي كند  تونالي ھیل ھست كھ ماھي را انتخاب مي كنید و وزن مي كند بعد از آن ھمان ماھي را در خیابان bestekar رامادا و خیابان

 (ھخوشحالم از اینكھ براي گرفتن ویزاھا یك بار دیگھ باید برم تركی) .خالصھ در این چند روز از غذاھاي تركیھ كلي لذت بردیم. و مي آورد
  مكانھاي دیدني

 .پیاده شوید) تاندوگان(سوار مي شوید و سومین ایستگاه  موزه و مقبره آتاتورك كھ از میدان كیزیالي قطار آبي -
 .عظمت و قشنگ ھست حتما سري بزنیدھتل ددمان كھ واقعا با  مسجد كجاتپھ باالتر از -
 .فواره ھاي قشنگي ھم دارد چپ خیابان ، پارك است كھ اگر بچھ داشتھ باشید مي تونھ آنجا بازي كند و مجسمھ و در میدان كیزیالي سمت -



 برج آنكارا -
 باغ وحش آنكارا -

  تور قونیھ
. را ھم ببینید اما روزھاي دیگر رقص ندارند ھ قونیھ مي توانید شب رقص سمااگر روز شنبھ بروید ب. با ھمان شیدا تور رفتیم قونیھ  روز سوم

بیمھ مي كند و  خانم شقایق پرسیدم چرا تور شما گرانتر از تھران تراول است گفت تور ما ھمھ افراد را  دالر براي تور دادیم وقتي از85نفري 
صبح آمد دنبالمون ، راھنمایمان آقاي تبریزي بود كھ خیلي مرد با  5/9ر ساعت خالصھ ماشین تو. كامل است و شما ھیچ خرجي در آنجا نمي كنید

وسط راه براي چایي نگھ . ساعت در راه بودیم 4تقریبا . خانواده بودیم از ھتلھاي دیگر ھم بودند كھ كیس خانوادگي و نامزدي بودند پنج. حالي بود
ناھار خوبي . داشت  قدیمي كھ تبدیل بھ رستوران شده بود، وارد یك اتاق شدیم كھ میز و مبلدر خانھ اي  داشت وقتي رسیدیم قونیھ اول رفتیم ناھار

حضرت موالنا و مقبره شمس و تپھ عالء الدین و در نھایت مركز فرھنگي  سپس رفتیم مقبره. جاتون خالي خیلي چسبید. خوردیم و بعدش ھم چایي
 .ھتل  آن شام خوردیم و باالخره ساعت دو ونیم شب رسیدیمپس از. سما در آنجا برگزار مي شود موالنا كھ رقص
 مراكز خرید

قیمتھا بھ نسبت جنسھا  LC Wikiki,Colins, Koton كیزیالي فروشگاھھاي ھمانطوریكھ دوستان قبال نوشتھ بودند خیابانھاي اطراف میدان
البتھ چون نزدیك ژانویھ بود خیلي . بودند فشھایش كھ واقعا خوبآنكامال اجناس گرانتر بودند اما كیفیت اجناس بھتر بود مخصوصا ك .مناسب بود
براي  البتھ. فروشگاھھاي پیر گاردین و مانگو خوب بود و تخفیف خوبي داشتند Optimum خرید در مركز. یا تخفیف داشتند indrim از اجناس
 و آنكامال تمام شعبات غذایي مثل optimum بقھ آخرط در.  دالر مي گرفتند15محمد آقا ترانسفر تھران تراول نفري  optimum رفتن بھ

Mcdonold,KFC ھستند ... و. 
  .چھارم پیاده شوید براي رفتن بھ آنكامال از میدان كیزیالي سوار متروي قرمز شده و ایستگاه

 .خیابان تونالي ھیل ھم بد نبود
 چند نكتھ

 .غیره را از كیفتان خارج كنید وسایل اضافي مثل موبایل و. ودرا یادتان نر) آدرس ھتل(مصاحبھ پاسپورتھا و كارت ھتل  روز -
 از دوستان بخاطر نگرفتن وقت جواب معایناتش در روز مصاحبھ آماده شد البتھ اگر روز چون یكي. حتما قبال از دكتر اونگان وقت بگیرید -

آنھا را تحویل دھید اما اگر مي خواھید استرستان كمتر  ز ھممصاحبھ معاینات پزشكي نباشد مھم نیست و مي توانید بعد از ظھر یا فرداي آن رو
 .باشد قبال وقت بگیرید

  .ندھید مدیكال كاري ندارد و خودتان از عھده آن بر مي آیید و الكي پول اضافھ بھ لیدرھا -
ھتل نشین بودیم یا دست بھ جیب براي كرایھ كالسكھ نبود مطمئنا یا  دختر ما چھارسالھ است اما اگر. اگر بچھ دارید كالسكھ تاشو یادتان نرود -

برگشت كالسكھ را در فرودگاه امام جا  البتھ مثل ما در موقع. را بغل مي گرفتیم و موقع آمدن بھ ایران با كمر درد مي آمدیم تاكسي یا باید دختر
  .نگذارید

بقیھ لبنیات را از فروشگاه  ما عالوه بر استفاده از دوغ ھمراه با غذا. ، پنیر، شیر، بستني و دوغ استفاده كنید حتما از لبنیات آنكارا مثل ماست -
 .كیلویي از این مركز خرید تھیھ نمایید باقلوا ھم مي توانید بھ صورت. زیر مسجد كجاتپھ مي خریدیم

 . لیتري باصرفھ تر است6آب  -
 (Lotte صا قھوهمخصو.(ھم مي تونھ براتون جالب باشھ colins كنار starBucks كافھ قھوه در -
یا سفارت با آرایش عكسشان یكسان باشد چون در  در ھنگام مراجعھ بھ دكتر اونگان) آرایش و رنگ مویشان(خانمھا مراقب باشند چھره شان  -

 .موي عكسشان یكي نبود مجبور شدند مجددا عكس بگیرند موھایشان با رنگ روز معاینات خانمي بودند كھ چون رنگ
 .ھمانجا دالر را بھ لیر تبدیل نمایید  تھیھ مي كنید بھتر است كھ فقط بھ اندازه روز اول از اینجا لیر بخرید و دربانكي اگر دالر -

 و قدرداني تشكر
شادي گرفتن . بودیم مثل سمیھ و شھرام آشنا شدیم كھ چند باري با ھم بیرون رفتیم و در خرید و ناھار با ھم در طي این سفر با دوستان خوبي

و ھمچنین وقتي ما در روز . مخصوصا وقتي ویزاشون را در پاسپورتشون دیدیم  آنھا شامل حال ما ھم شد و واقعا از تھ دل خوشحال شدیمویزاي
احتي ھم براي ناھار بیرون رفتیم و بودن با آنھا نار برگھ آبي بھ ھتلمان آمدیم ما را دلداري دادند و خانمم را از ناراحتي در آوردند و با مصاحبھ با

 smsaipa ھمچنین .در ضمن زوج بسیار با حالي بودند. كمتر كرد و بسیار باعث دلگرمي و خوشنودیمان شدند گرفتن برگھ آبي را براي ھمسرم
از دوستان خوبي بودند كھ در این چند روز باعث دلگرمي  و ھمسر و پسرشان Tahsino و ھمسر و دخترشان و عرشیا و frozenmind و

در تھیھ این سفرنامھ بسیار  باالخره در نھایت از خانمم بسیار متشكرم كھ. با ھم داشتیم و از آنھا تشكر مي كنم   و اوقات خوبي راھمدیگر بودیم
 .زحمت كشید و ھمچنین التاري برنده شد

ضیح بدھم چون خودم با خواندن بنویسم و تو اینكھ سفرنامھ ام طوالني شد عذرخواھي مي كنم اما دوست داشتم كھ تمام مراحل را در پایان از
  .بدون داشتن لیدر تقریبا در سفر با تمام مراحل آشنا باشم و سفر خوبي را تجربھ كنم  دوستان توانستم2011 و 2010سفرنامھ ھاي 

 
 سالم بھ دوستاي خوب مھاجرسرا

 .واسھ رفتن حاضر مي شیم ستاي سایتخوب خوشبختانھ ما ویزامونو یك ضرب گرفتیم و داریم كم كم با كمك دو.وقفھ ببخشید بابت
از تاریخ مصاحبھ با ایمیل سفارت مطلع شدیم كاراي واكسیناسیونو شروع  از لحظھ ایكھ.سفرناممونو از یك ماه قبل رفنن شروع مي كنم

ضا ھستش فك میكنم میدون امام ر دوستاي مشھدي مي گم واكسیناسیون بھ صورت كامل پیش دكتر دھقان نیري انجام شد مطبشون براي.كردیم
 .شھرام  ھزار نومن ھزینش شد براي من و ھمسرم100حدود 

 شد و این قیمت فك میكنم 680000 شب نفري 6پرواز تركیش براي  بلیط و ھتل از تھران گرفتیم از جزیره ي بھشت براي ھتل ددمان بلوك بي و
و یك چیزي توصیھ مي كنم حتما از .دادن  بیشتر از این بھم قیمت150000اقل تقریبا تمام اژانسھایي كھ انكارا كار میكنن حد فوق العاده بود چون

 از نظر اقتصادي و اینكھ فكرتون راحتھ چون اژانس بابت پولي كھ ازتون میگیره در طریق اژانس برین ھمھ چي واستون بھتره مخصوصا



ھمكارانشون اینكھ خیلي خوب بودن مخصوصا  ي راھواري وو چیز دیگھ در مورد اقا!قبالتون احساس مسولیت مي كنھ البتھ نظر شخصي منھ
كھ  در ضمن بگم. بر خالف چیزي كھ تو سایت شایع شده درقبال راھنمایي از ما پولي نگرفتن اقاي محمد توي ھمھ ي موارد بھ ما كمك كردن و

  .در مي یومد1400000نفري شب  6از مشھد با چند تا اژانس صحبت كردم براي ھتل ددمان بلوك بي و پرواز تركیش براي 
با  و ھمسر گرامیشون بیتا جون اشنا شدیم البتھ) اقا محسن(روز قبل از رفتنمون با ساكسس  چند.بعد نوبت دوست پیدا كردن میرسھ كھ واقعا مھمھ

 .(سل غزل كوچولو زودتر رفتن اونا بخاطر تست(یك پرواز نرفتیم ما یكم دیرتر با پرواز یكشنبھ صبح تركیش رفتیم
ساعت نھ ونیم صبح رسیدیم ھتل تو البي منتظر .بود و مصاحبمونم كھ چھار شنبھ صبح6 شنبھ 1پروازمون . اذر اومد دم خونھ1نامھ ي دوم 
شنبھ بود دویزا باز 1چیزي بخوریم و چون   لیرم نداشتیم بریم بیرون1اتاق تحویلمون بدن خیلي خستھ كننده بود مخصوصا اینكھ ما  موندیم تا

داد كھ   ادرس بھمون1! بعد از ظھر4البتھ اقاي محمد بھ دادمون رسید ولي ساعت .(داشتھ باشین  لیر با خودتون50دن براي چنج حتما در حد نبو
رفتیم عصر رفتیم جایي كھ گفتم از در ھتل ددمان !رفتیم اتاق و خوابیدیم 1ساعت ) بریم با دالر خرید كنیم و با نرخ دویز لیر بقیھ پولمونو بگیریم

مسجدي كھ پایینش شاپینگ سنتره رسیدیم  خیابونھ كھ كوچھ پس كوچھ ھاش پر از بازاره و رستوران و كافھ تا انتھاش رفتیم تا بھ 1سمت راست 
ینجا ھم چنج كردیم كھ فرداش تو دویزم با ھمین مبلغ واسمون چنج كردن البتھ روزاي بعد از  لیر148 دالر با نرخ 100 شكالت خریدیم و 1فقط 

 .قیمتھ ھمھ چیزش از بیرون مناسبتر بود كلي چیزاي خوب خریدیم چون طبقھ ي ھمكف مواده خوراكیھ و باالش چیزاي دیگھ
چون سایت با  چھارم ساختمون و بنا بھ گفتھ ي دوستان سایت وقت نگرفتیم و شما این اشتباھو نكنین  صبح رفتیم مطب دكتر اونگان طبقھ7دوشنبھ 

توي صف وایستادیم تا .برداشت شخصیمونو مي نوسیم نھ واقعیت مون كرد ولي ھمھ ي مطالبش سندیت نداره و بعضي از ما فقطاینكھ خیلي كمك
متاسفانھ بھ عكس من ایراد  باید بالفاصلھ بعد از ورود پاسو بذارین رو میز منشي اولین نفر اسممونو خوند اما ساعت نھ كھ در مطب باز شد

 دقیقھ طول كشید اما چون پاسمونو دوباره تحویل 10جدید گرفتیم تقریبا   لیر دادیم عكس10رفتیم پایین ) نگ موبخاطر عوض شدن ر(گرفت
 براي 3كھ تموم شد رفتیم طبقھ   نوبتمون شد براي ازمایش خون ازمایش1تقریبا ساعت ! دیگھ اخرین نفر شدیم5بریم طبقھ گرفت و بعد گفت

بھمون وقت داد تازه با كلي غرغرو منت خیلي بھشون برخورده بود كھ ما ھمینجوري  م براي فردا عصرشواكسن و چون اینترنتي وقت نداشتی
 !انداختھ بودیم پایینو بدون وقت رفتھ بودیم سرمونو

 جاتون ناھار  رستوران تركیش بود دومین رستوران بعد از شبھاي تھران و1ھتلمون بھ مسجد نرسیده  بعدش رفتیم سمت ھتل و یكم جلوتر از
بعد از ظھرم رفتیم سمت میدون .بودن پیدا كردیم كھ البتھ اتاق نبودن  دونر كباب عالي خوردیم و اقا محسن و بیتا جونو كھ پشت ھتل ما1خالي 

 .وشبم رفتیم پیش بیتا جون كھ باالخره پیداشون كردیم كیزیالي خرید
خیلي خوبي بود تقریبا  مركز خرید.ازمون گرفتن $ 15ركز خرید اپتیمم نفري طھران تراول واسمون گذاشت رفتیم م  تور كھ1سھ شنبھ صبح با 

تقریبا ھمشونو از منگو گرفتم ولي چون روزاي اول بود ترسیدم زیاد خرید كنم و بھتر  تمام چیزایي كھ میخواستمو خریدم با قیمتاي باور نكردني و
 ! اونجا بودماینارو از دست بدم كھ بعدا خیلي پشیمون شدم كاش االنم از

 فرستادنمون 5.30ترك و بد ساعت   رسیدیم مطب وخانوم منشیاي خیلي خیلي3.30! وقت داشتیم واسھ واكسن4رفتیم ھتل ساعت  2.30ساعت 
  بعدبعد من چون یوزر گفتھ بود دكتر اونگان ادم باحالیھ و بھ اون بدي كھ میگن نیست  واكسن زد و اومد1اول شھرام رفت و .پیش دكتر اونگان

 ! واكسن و بعدم رفت بھ ھمین راحتي1معاینھ و!نداد از جواب دادن بھ سواالش اومدم باھاش حرف بزنم كھ گفت بخواب رو تخت و اصال جوابمو
چون صبح ! یومد  ھمون روز ولي كال با ما خیلي را نمي6.30 خانوم قبل از ما گفت 1حاضره و البتھ بھ   جواب3منشي گفت فردا ساعت 

حتما با وقت قبلي برین تا (خیلي بد و بي ادبانھ گفت اینجا واینستین داشتیم خیلي مضطرب شدیم و باھاش صحبت كردیم كھ زودتر بده وليمصاحبھ 
مصاحبھ نداره با خیال راحت برین و  اویزون اومدیم بیرون و اقاي محمد اونجا بود بھمون گفت مدیكال ربطي بھ)برخورد نشھ اینجوري باھاتون

گشتیم تا  بود كھ از كنارش راه داشت بھ خیابون تونالي رفتیم سمت چپ در امتداد خیابون خیلي  كافھ1 داد پایین مطب دكتر 49ادرس كباب بھ ما 
 !كردیم و ناھار خوردیم  پیداش7.30پیداش كردیم از تركا میپرسیدیم متاسفانھ بلد نبودن خالصھ ساعت 

 .واسھ فردا تا استراحت كنیمسر بھ اقا محسن اینا زدیم ورفتیم ھتل  1
 رسیدم 7.30 لیر تقریبا 5 تاكسي گرفتیم تا سفارت 1از جلو در ھتل  7.20 صبح اولین نفر تورستوران ھتل بودیم من خیلي ریلكس بودم 7شنبھ 4

 سمت راست گرین ھا  نگھبان سفارت اومد گفت ویزایي8 صف داره سمت چپ و بعد ساعت 1ضمن جلوي در سفارت فقط  اوالي صف بودیم در
توي . رفتیم تو8.30راست پاسا اماده دستمون بود تا نگھبان چكش كنھ  كارتیھا سمت چپ ما جلوتر رفتیم چون چند نفر از جلوي ما رفتن سمت

 6 یا5فر صف بودیم با اینكھ ن یعني گرین كارتیھا میرفتن صف سمت راست ویزاییھا سمت چپ فك كنم نیم ساعتم اونجا تو سفارت بر عكس میشد
یعني مث بلبل فارسي بلد بود فك كنم ایراني بود چون حتا ( خانم فارسي زبون1سمت چپ  تو. خانواده با ھم میرن تو1بودیم البتھ ھمھ ي اعضاي 

 تا باجھ بود 7اونجا شماره ھا مي یومد رو تابلو !تو مداركمونو ازمون گرفت و بھمون شماره داد دوباره رفتیم!)لھجم نداشت بچھ ي ناف تھرون تھ
فقط واسھ  230 نقص مدارك داشتیم فرم دي اس!5 شماره ي ما اومد اما باجھ ي 7ھمھ اول میرفتن باجھ ي  كھ ھفتمي مال انگشت نگاري بود

ھ دیگھ فرمو بھمون دادن پر كنیم خیلي خیلي عصبي شدم فك كردم تموم خودم پر كرده بودم یادم رفتھ بود واسھ ي شھرام پر كنم خالصھ دوباره
از ھمھ ي چیزایي كھ از روز اول  بنا بھ توصیھ ي اشكان عزیز(خورد با ھزار تا بد بختي و با كمك فرمایي كھ برده بودیم كلي كارامون گره

و نداشتیم شھرام تونستیم فرم شھرامو پر كنیم اما تاریخ دقیق و شناسنامھ اي تولد پدر و مادر)بودیم فرستاده بودیم سفارت و كي سي سي كپي برده
امریكایي توش بود فرمو نشون دادیم و افیسر اولیھ اومد و تحویل گرفت و من  خانم تپل خیلي خیلي مھربون1 كھ 7فقط سالو نوشتیم و رفتیم باجھ 

 انگشت 7اسممون اومد رو تابلو باجھ  با استرس نشستیم دویاره.تاریخا دقیق نیست اونم گفت مھم نیس برو بشین صداتون مي كنم بھش گفتم
 و دفھ ي بعد$ 819 باجھ ي دیگھ براي پرداخت پول نفري 1شمارمون اومد رو تابلو  كارمونو انجام دادیمو نشستیم تا دوباره.نگاري
 كامال اروم كرد پروندمون جلوش باز بود قابل توجھ دوستان خیلي خیلي بھتر از اوني بود شنیده بودم ارامش افیسر ما رو...............مصاحبھ

خصوصي ھستم و ازم  تا سوال پرسید شغلم كھ تاكید كردم تو شركت3ازمون كال !گفتم واي تموم شد اف بي اي چك عزیز فرم ابي توش بود و من
پرسید سربازي رفتي اونم گفت نھ معاف شدم پرسید چطور تونستي  پرسید چي تو شركت تولید میكنین گفنم ھیچي شركت مھندسیھ و از شھرام

گفت برین یو پي اس با  باورم نشد! جاي خصوصیھ تموم1علتشو گفت و شغلشو پرسید كھ بازم شھرام تاكید كرد مدیر  ي و شھراممعافي بگیر
مداركو ازمون گرفت من از اون خانم پرسیدم مدیكالو چي كار كنم ساعت  خوشحالي اومدیم جلوي میز یو پي اس كھ روبروي خانمي بود كھ اول

 دقیقھ با برگھ ي ابي اومد 5بعد از  ا تعجب گفت بدون مدیكال چطور برگھ ي یو پي اس گرفتین؟بعد برگرو گرفت و رفت تواونم ب  اماده مي شھ3



بود  4 كاغذ آ 1برگھ ابي !(فرمھ كھ مال تكمیل مداركھ فك میكردیم فقط مال اف بي اي چكھ 1 واییییییییي ترسیدیم چون نمي دونستیم برگھ ي ابي
مال نقص مدارك جلو ھر كدوم تیك بزنھ نقص اونجاس و  ختلفھ باالش و اولین گزینش مربوط بھ اف بي اي چك مي شھ و بقیشكھ شامل قسمتاي م

از ظھر مدیكالتونو   بعد1گفت ساعت ) مي زنھ كھ ادرس سایتي كھ باید برن از اونجا وضعیتشونو چك كنن داره براي اف بي اي چكیا باال رو تیك
 بود رفتیم مطب اصرار كردیم زودتر 11اومدیم بیرون تقریبا ) بھ بعده1ساعت  تكمیل مدارك از دوشنبھ تا پنجشنبھ( بگیرینبیارین بعد یو پي اس

 ساعت دیگھ بیاین ببرین 1اون یكي گف تا  البتھ منشي چاقھ كھ خیلي بھش برخورده بود اصال محلمون نذاشتو گوش بھمون نداد ولي جوابو بدن
دادیم اومدیم   با تاكسي رفتیم مطب مدیكالو گرفتیم بردیم سفارت تحویل12خونواده ھامون زنگ زدیم  ھ ھا خبر دادیم و بھبعد رفتیم ھتل بھ بچ

 !انتظار بیرونو رفتیم ناھار خیلي خوشحال بودیم دیگھ كاري نداشتیم جز
 .منقل كباب بودیم واقعا عالي بودناھار با ھم  شنبھ از صب با دوستاي گلمون بودیم اقا محسن و خونواده خیلي خوش گذشت5

میشد بمونیم چون  تو تركیھ كاري نداشتیم جز غذا خوردن و خرید كھ واقعا خیلي خوب بود ولي كاش بیشتر  ظھر پاسمون اومد دیگھ2جمعھ راس 
 !داشتم واسھ خرید برم ھنوز چندتا از غذاھاشو امتحان نكرده بودمو چندتا جاي دیگم دوس

 .نداشتیم و با تمكن مالي رفتیم واصال ھیچ سوالي در موردش نپرسیدن افھ مي كنم و اون اینكھ ما اسپانسردر ضمن یھ چیزي اض
فرم تا االن و فك كنم حتي بعد از  چون واقعا خیلي كمكمون كرد از روز اول تو پر كردن(از اشكان و فرشید و بازم از اشكان در اخر مي خوام

 .براي ھمتون ارزوي موفقیت مي كنم مام لطفاشون وخیلي خیلي تشكر كنم بخاطر ت!)این
  !خصوصي جواب مي دم مخصوصا بھ سواالي خانوما در مورد خرید دوستاي عزیزم بھ سواالت ھمگي از طریق پیغام

 
رو   و ارزشمندیبنویسم تا ھم حتی االمکان موارد تکراری توش نباشھ و ھم بتونم نکات مھم من سعی می کنم مختصرومفید.سالم بھ ھمھ دوستان

 .امیدوارم بھ دردتون بخوره.بھتون منتقل کنم
سھ بچھ بود و با زودتر اونجا می بودیم و از طرفی مشکل کارو مدر ما چون بچھ کوچیک داشتیم و باید چند روزی.اول از ھمھ تھیھ بلیط و ھتل

چون .توقف یکی دو ساعتھ آنکارا و زمان پروازھای ایران ایر و ترکیش ترجیح دادیم با ترکیش بریم استانبول و با یک توجھ بھ محدودیت روز
  اینکھ اتالفمی کنم اگھ مجبور نیستین این کارو نکنید چون ھم خستگیش زیاده و ھم کھ پیشنھاد.پرواز ترکیش تو این مسیر ھرروزه ھفتھ ھست

 .ھزینش باالست
. کردیم و رفتیم می گفتند اگھ برین اونجا رودررو ھتل ارزونتره ما فقط برای سھ شب از اینجا رزرو و اما در مورد ھتل،باز ھم چون ھمھ بھ ما

پس ھتل رو ھم تمام و .  یورو گرونتر برای ھمون اتاق پرداختیم 5رو  ھر شب اضافھ.... نشون کھ اونجا با ھزار منت و استرس و نشون بھ اون 
 یورو 90بود و با قیمت شبی اتاق دبل  خداییش خیلی عالی. ھتل ما ھم ھتل ھیلتون بود کھ از جزیره بھشت گرفتیم . رزرو کنید کمال از ھمینجا
اینم از  .داد ، تنھا اشکالش ھمونطور کھ تو سفرنامھ ھای قبلی ھم ھست ، اینترنتش مجانی نیست ید و خود ھتل اونجا این قیمت نمیخیلی می ارز

 ...این
شدیم و رفتیم  یم آنکارا ، چون ترانسفر تو قراردادمون نبود سوار یھ اتوبوس کھ اونجا مستقر بودرسید و اما درمورد تاکسی و اتوبوس ، ما کھ

اونجا . فقط بچھ دارا حواستون باشھ اشتباه ما رو نکنید . تاکسی واسھ ھتل از اونجا ھم یھ.  لیر بود10کھ نفری ) . یادم نیست ترمینالش فکر کنم(
 سالمونم 4اوایل تا پیش از اینکھ بپرسیم واسھ بچھ   سال ھم بلیط نمی خوان ، ما اون10 و 9سھ بچھ ھا حتی تا راننده اتوبوسا بپرسین وا اگھ از

بیشتر و مسیرھای   نفره و مسیری کھ می خواین برین طوالنی نمی ارزه ولی برای تعداد2 یا 1اگھ تعدادتون  در مورد تاکسی ھم. بلیط می دادیم
 لیره ، با توجھ بھ تعدادتون با قیمت تاکسی تو ھر مسیر 2 تا 1.5حدود  ون حساب کنید ورودی اتوبوس برای ھر نفرخودت. کوتاه ارزشش رو داره

 .  درصدی کم کنید حتما می بره30ضمنا قیمت تاکسی رو ھم ھر چی راننده گفت  .مقایسھ کنید
اونجا اتوبوس و مترو داره و با نصف اون قیمتھا ھم میشھ رفت و  در مورد تورھای آقای راھوری ھم خودتون حساب کتاب کنید ، اکثر مسیرھای

اده کردیم کھ خوب اونا استف ما کھ فقط برای ترانسفر برگشت از تور. کھ اتوبوس نباشھ کھ اونم کم کم دستتون می یاد مگر درمواردی. برگشت 
 حتی برای قونیھ ھم از ترمینالشون اتوبوس ھست ، البتھ. رفتیم کھ خیلی بھ صرفھ بود  بود سر بھ سر میشد ولی در سایر موارد با اتوبوس و مترو

  .ما اونجا نرفتیم کھ بخوام دقیق توضیح بدم
 .....خدانگھدار فعال) 165ارسال شماره .(ویسم می ن2) اپیزود( قسمت2) سی زن(فصل خوب خیلی طوالنی شد بقیھ اش رو تو

  (کارھای پزشکی و سفارت..( آنچھ در قسمت بعد خواھید خواند
 
 

 سالم بھ دوستاي خوب مھاجرسرا
 .گرفتیم و داریم كم كم با كمك دوستاي سایت واسھ رفتن حاضر مي شیم خوب خوشبختانھ ما ویزامونو یك ضرب.ببخشید بابت وقفھ
شدیم كاراي واكسیناسیونو شروع  از لحظھ ایكھ از تاریخ مصاحبھ با ایمیل سفارت مطلع.یك ماه قبل رفنن شروع مي كنم سفرناممونو از

كامل پیش دكتر دھقان نیري انجام شد مطبشون میدون امام رضا ھستش فك میكنم  براي دوستاي مشھدي مي گم واكسیناسیون بھ صورت.كردیم
 .اي من و ھمسرم شھرامھزار نومن ھزینش شد بر 100حدود 

فك میكنم   شد و این قیمت680000 شب نفري 6ي بھشت براي ھتل ددمان بلوك بي و پرواز تركیش براي  بلیط و ھتل از تھران گرفتیم از جزیره
 توصیھ مي كنم حتما از و یك چیزي.بیشتر از این بھم قیمت دادن 150000 فوق العاده بود چون تقریبا تمام اژانسھایي كھ انكارا كار میكنن حداقل

پولي كھ ازتون میگیره در  ھمھ چي واستون بھتره مخصوصا از نظر اقتصادي و اینكھ فكرتون راحتھ چون اژانس بابت طریق اژانس برین
صا دیگھ در مورد اقاي راھواري و ھمكارانشون اینكھ خیلي خوب بودن مخصو و چیز!قبالتون احساس مسولیت مي كنھ البتھ نظر شخصي منھ

در ضمن بگم كھ . ما پولي نگرفتن ھمھ ي موارد بھ ما كمك كردن و بر خالف چیزي كھ تو سایت شایع شده درقبال راھنمایي از اقاي محمد توي
  .در مي یومد1400000 شب نفري 6بلوك بي و پرواز تركیش براي  از مشھد با چند تا اژانس صحبت كردم براي ھتل ددمان



گرامیشون بیتا جون اشنا شدیم البتھ با  و ھمسر) اقا محسن(چند روز قبل از رفتنمون با ساكسس .ن میرسھ كھ واقعا مھمھكرد بعد نوبت دوست پیدا
 .(اونا بخاطر تست سل غزل كوچولو زودتر رفتن(یكشنبھ صبح تركیش رفتیم یك پرواز نرفتیم ما یكم دیرتر با پرواز

صبح رسیدیم ھتل تو البي منتظر  ساعت نھ ونیم.صبح بود و مصاحبمونم كھ چھار شنبھ6ھ  شنب1پروازمون .اذر اومد دم خونھ 1نامھ ي دوم 
 شنبھ بود دویزا باز1 لیرم نداشتیم بریم بیرون چیزي بخوریم و چون 1مخصوصا اینكھ ما  موندیم تا اتاق تحویلمون بدن خیلي خستھ كننده بود

 ادرس بھمون داد كھ 1! بعد از ظھر4دادمون رسید ولي ساعت  البتھ اقاي محمد بھ.(اشین لیر با خودتون داشتھ ب50نبودن براي چنج حتما در حد 
كھ گفتم از در ھتل ددمان رفتیم  عصر رفتیم جایي! رفتیم اتاق و خوابیدیم1ساعت ) با نرخ دویز لیر بقیھ پولمونو بگیریم بریم با دالر خرید كنیم و

رسیدیم  بازاره و رستوران و كافھ تا انتھاش رفتیم تا بھ مسجدي كھ پایینش شاپینگ سنتره  از خیابونھ كھ كوچھ پس كوچھ ھاش پر1سمت راست 
با ھمین مبلغ واسمون چنج كردن البتھ روزاي بعد از ھمینجا   لیر چنج كردیم كھ فرداش تو دویزم148 دالر با نرخ 100 شكالت خریدیم و 1فقط 

 .بود  خوراكیھ و باالش چیزاي دیگھ قیمتھ ھمھ چیزش از بیرون مناسبترطبقھ ي ھمكف مواده كلي چیزاي خوب خریدیم چون
دوستان سایت وقت نگرفتیم و شما این اشتباھو نكنین چون سایت با   صبح رفتیم مطب دكتر اونگان طبقھ چھارم ساختمون و بنا بھ گفتھ ي7دوشنبھ 

توي صف وایستادیم تا .واقعیت ما فقط برداشت شخصیمونو مي نوسیم نھكرد ولي ھمھ ي مطالبش سندیت نداره و بعضي از  اینكھ خیلي كمكمون
 پاسو بذارین رو میز منشي اولین نفر اسممونو خوند اما متاسفانھ بھ عكس من ایراد ساعت نھ كھ در مطب باز شد باید بالفاصلھ بعد از ورود

دقیقھ طول كشید اما چون پاسمونو دوباره تحویل  10 تقریبا  لیر دادیم عكس جدید گرفتیم10رفتیم پایین ) بخاطر عوض شدن رنگ مو(گرفت
براي  3 نوبتمون شد براي ازمایش خون ازمایش كھ تموم شد رفتیم طبقھ 1تقریبا ساعت !نفر شدیم  دیگھ اخرین5گرفت و بعد گفت بریم طبقھ

و منت خیلي بھشون برخورده بود كھ ما ھمینجوري غرغر واكسن و چون اینترنتي وقت نداشتیم براي فردا عصرش بھمون وقت داد تازه با كلي
 !وقت رفتھ بودیم سرمونو انداختھ بودیم پایینو بدون

رستوران تركیش بود دومین رستوران بعد از شبھاي تھران و ناھار جاتون  1بعدش رفتیم سمت ھتل و یكم جلوتر از ھتلمون بھ مسجد نرسیده 
بعد از ظھرم رفتیم سمت میدون .اتاق نبودن و بیتا جونو كھ پشت ھتل ما بودن پیدا كردیم كھ البتھكباب عالي خوردیم و اقا محسن   دونر1خالي 

 .باالخره پیداشون كردیم كیزیالي خرید وشبم رفتیم پیش بیتا جون كھ
 خیلي خوبي بود تقریبا مركز خرید.ازمون گرفتن $ 15مركز خرید اپتیمم نفري   تور كھ طھران تراول واسمون گذاشت رفتیم1سھ شنبھ صبح با 

ولي چون روزاي اول بود ترسیدم زیاد خرید كنم و بھتر  چیزایي كھ میخواستمو خریدم با قیمتاي باور نكردني و تقریبا ھمشونو از منگو گرفتم تمام
 !خیلي پشیمون شدم كاش االنم اونجا بودم از اینارو از دست بدم كھ بعدا

  فرستادنمون5.30 رسیدیم مطب وخانوم منشیاي خیلي خیلي ترك و بد ساعت 3.30!واسھ واكسن تیم وقت داش4 رفتیم ھتل ساعت 2.30ساعت 
اونگان ادم باحالیھ و بھ اون بدي كھ میگن نیست بعد   واكسن زد و اومد بعد من چون یوزر گفتھ بود دكتر1اول شھرام رفت و .پیش دكتر اونگان

 !بھ ھمین راحتي  واكسن و بعدم رفت1معاینھ و!م كھ گفت بخواب رو تخت و اصال جوابمو ندادباھاش حرف بزن از جواب دادن بھ سواالش اومدم
چون صبح !  ھمون روز ولي كال با ما خیلي را نمي یومد6.30گفت   خانوم قبل از ما1 جواب حاضره و البتھ بھ 3منشي گفت فردا ساعت 
حتما با وقت قبلي برین تا (واینستین دتر بده ولي خیلي بد و بي ادبانھ گفت اینجامضطرب شدیم و باھاش صحبت كردیم كھ زو مصاحبھ داشتیم خیلي

 و اقاي محمد اونجا بود بھمون گفت مدیكال ربطي بھ مصاحبھ نداره با خیال راحت برین و اویزون اومدیم بیرون)اینجوري باھاتون برخورد نشھ
تونالي رفتیم سمت چپ در امتداد خیابون خیلي گشتیم تا  ز كنارش راه داشت بھ خیابون كافھ بود كھ ا1 داد پایین مطب دكتر 49بھ ما ادرس كباب 

 ! پیداش كردیم و ناھار خوردیم7.30متاسفانھ بلد نبودن خالصھ ساعت  پیداش كردیم از تركا میپرسیدیم
 .محسن اینا زدیم ورفتیم ھتل تا استراحت كنیم واسھ فردا سر بھ اقا 1
 رسیدم 7.30 لیر تقریبا 5سفارت   تاكسي گرفتیم تا1 از جلو در ھتل 7.20تورستوران ھتل بودیم من خیلي ریلكس بودم  ر صبح اولین نف7شنبھ 4

 نگھبان سفارت اومد گفت ویزایي ھا سمت راست گرین 8سمت چپ و بعد ساعت   صف داره1اوالي صف بودیم در ضمن جلوي در سفارت فقط 
توي . رفتیم تو8.30نگھبان چكش كنھ  ن چند نفر از جلوي ما رفتن سمت راست پاسا اماده دستمون بود تاما جلوتر رفتیم چو كارتیھا سمت چپ

 6 یا5سمت راست ویزاییھا سمت چپ فك كنم نیم ساعتم اونجا تو صف بودیم با اینكھ نفر  سفارت بر عكس میشد یعني گرین كارتیھا میرفتن صف
مث بلبل فارسي بلد بود فك كنم ایراني بود چون حتا  یعني( خانم فارسي زبون1تو سمت چپ .م میرن تو خانواده با ھ1بودیم البتھ ھمھ ي اعضاي 
 تا باجھ بود 7یومد رو تابلو  اونجا شماره ھا مي!مداركمونو ازمون گرفت و بھمون شماره داد دوباره رفتیم تو!)تھرون تھ لھجم نداشت بچھ ي ناف

 فقط واسھ 230نقص مدارك داشتیم فرم دي اس !5شماره ي ما اومد اما باجھ ي  7اول میرفتن باجھ ي كھ ھفتمي مال انگشت نگاري بود ھمھ 
خیلي خیلي عصبي شدم فك كردم تمومھ دیگھ  كرده بودم یادم رفتھ بود واسھ ي شھرام پر كنم خالصھ دوباره فرمو بھمون دادن پر كنیم خودم پر

اول  بنا بھ توصیھ ي اشكان عزیز از ھمھ ي چیزایي كھ از روز(با كمك فرمایي كھ برده بودیم وكلي كارامون گره خورد با ھزار تا بد بختي 
تاریخ دقیق و شناسنامھ اي تولد پدر و مادر شھرامو نداشتیم  تونستیم فرم شھرامو پر كنیم اما)فرستاده بودیم سفارت و كي سي سي كپي برده بودیم

اولیھ اومد و تحویل گرفت و من  نم تپل خیلي خیلي مھربون امریكایي توش بود فرمو نشون دادیم و افیسرخا1 كھ 7باجھ  فقط سالو نوشتیم و رفتیم
  انگشت7با استرس نشستیم دویاره اسممون اومد رو تابلو باجھ .صداتون مي كنم بھش گفتم تاریخا دقیق نیست اونم گفت مھم نیس برو بشین

و دفھ ي بعد $ 819براي پرداخت پول نفري   باجھ ي دیگھ1باره شمارمون اومد رو تابلو كارمونو انجام دادیمو نشستیم تا دو.نگاري
توجھ دوستان  اوني بود شنیده بودم ارامش افیسر ما رو كامال اروم كرد پروندمون جلوش باز بود قابل خیلي خیلي بھتر از...............مصاحبھ

سوال پرسید شغلم كھ تاكید كردم تو شركت خصوصي ھستم و ازم  تا3ازمون كال !بي اي چكعزیز فرم ابي توش بود و من گفتم واي تموم شد اف 
پرسید چطور تونستي  میكنین گفنم ھیچي شركت مھندسیھ و از شھرام پرسید سربازي رفتي اونم گفت نھ معاف شدم پرسید چي تو شركت تولید

باورم نشد گفت برین یو پي اس با ! جاي خصوصیھ تموم1تاكید كرد مدیر  معافي بگیري و شھرام علتشو گفت و شغلشو پرسید كھ بازم شھرام
پرسیدم مدیكالو چي كار كنم ساعت  جلوي میز یو پي اس كھ روبروي خانمي بود كھ اول مداركو ازمون گرفت من از اون خانم خوشحالي اومدیم

  دقیقھ با برگھ ي ابي اومد5تین؟بعد برگرو گرفت و رفت تو بعد از برگھ ي یو پي اس گرف  اماده مي شھ اونم با تعجب گفت بدون مدیكال چطور3
 بود 4 كاغذ آ 1برگھ ابي !(میكردیم فقط مال اف بي اي چكھ  فرمھ كھ مال تكمیل مداركھ فك1واییییییییي ترسیدیم چون نمي دونستیم برگھ ي ابي 

تیك بزنھ نقص اونجاس و  مي شھ و بقیش مال نقص مدارك جلو ھر كدومباالش و اولین گزینش مربوط بھ اف بي اي چك  كھ شامل قسمتاي مختلفھ
 بعد از ظھر مدیكالتونو 1گفت ساعت ) باید برن از اونجا وضعیتشونو چك كنن داره براي اف بي اي چكیا باال رو تیك مي زنھ كھ ادرس سایتي كھ



 بود رفتیم مطب اصرار كردیم زودتر 11تقریبا  اومدیم بیرون) بھ بعده1تكمیل مدارك از دوشنبھ تا پنجشنبھ ساعت (بعد یو پي اس بگیرین بیارین
بیاین ببرین   ساعت دیگھ1برخورده بود اصال محلمون نذاشتو گوش بھمون نداد ولي اون یكي گف تا  جوابو بدن البتھ منشي چاقھ كھ خیلي بھش

تاكسي رفتیم مطب مدیكالو گرفتیم بردیم سفارت تحویل دادیم اومدیم  ا ب12بعد رفتیم ھتل بھ بچھ ھا خبر دادیم و بھ خونواده ھامون زنگ زدیم 
 !خیلي خوشحال بودیم دیگھ كاري نداشتیم جز انتظار بیرونو رفتیم ناھار

 .بود بودیم اقا محسن و خونواده خیلي خوش گذشت ناھار با ھم منقل كباب بودیم واقعا عالي شنبھ از صب با دوستاي گلمون5
خرید كھ واقعا خیلي خوب بود ولي كاش بیشتر میشد بمونیم چون  پاسمون اومد دیگھ تو تركیھ كاري نداشتیم جز غذا خوردن و ظھر 2جمعھ راس 

 !امتحان نكرده بودمو چندتا جاي دیگم دوس داشتم واسھ خرید برم ھنوز چندتا از غذاھاشو
 .در موردش نپرسیدن تمكن مالي رفتیم واصال ھیچ سوالياضافھ مي كنم و اون اینكھ ما اسپانسر نداشتیم و با  در ضمن یھ چیزي

خیلي كمكمون كرد از روز اول تو پر كردن فرم تا االن و فك كنم حتي بعد از  چون واقعا(در اخر مي خوام از اشكان و فرشید و بازم از اشكان
 .خیلي تشكر كنم بخاطر تمام لطفاشون و براي ھمتون ارزوي موفقیت مي كنم خیلي!)این
 !مورد خرید عزیزم بھ سواالت ھمگي از طریق پیغام خصوصي جواب مي دم مخصوصا بھ سواالي خانوما در وستايد
 

كھ  گفتھ بود كھ من بھ آنكارا ایمیل زدم، عصرش جواب دادند. ایمیل از رایان دریافت كردم یك روز كاري داشتم كارھامو پیگیري مي كردم كھ یك
 .خوب انجمن ھست و ھمیشھ بھ ھمھ دوستان كمك مي كند از دوستان بسیار. براي رایان خیلي خوشحال شدم. كنتو ھم این كار رو ب!! كلیر شدي

ھمسرم و من ! ھوراااا باكسم رو چك كردم و-بھ آنكارا ایمیل زدم و عصرش كھ داشتم میرفتم بیرون میل) نوامبر 11پنج شنبھ (فردا صبحش 
 !ھمزمان با ھم كلیر شده بودیم

 .شماره كیس من در سایت آنكارا ظاھر شد 2011 نوامبر 12 جمعھ روز بعدش
باالخره با  !آخر ھفتھ تعطیالت تاسوعا عاشورا بود و ھیـــچ پروازي گیر نمیومد! راست ریس كنم من ھم دنبال بلیت بودم كھ برنامھ سفر رو

 از خونھ زدم بیرون با 18:30دوشنبھ شب ساعت !) زار چوقھ 645. (با قطري رفتم) آنكارا- دوحا-تھران(ھزینھ اي گران و مسیر غیر مستقیم
! آزادگان باران شدید شروع شد ھمینكھ رسیدم اتوبان! میرم، ماشینو پاركینگ فرودگاه میذارم، برگشتني ھم راحت ترم خودم گفتم با ماشین خودم

یھ پنج ده دقیقھ اي ! نمیشد رفت! یعني توقف كردند! دندبھ جسم سیاه حركت مي كر ھمھ ماشین ھا با سرعت نوري كھ خورده! سیل بود در واقع
پارك . یك راست پاركینگ شماره سھ فرودگاه امام خالصھ رفتم. اونجا دیگھ خوب بود. آروم حركت كردیم تا باالخره افتادیم تو خلیج فارس آروم

یھ چند نفر دیگھ  ده دقیقھ منتظر شدیم! گھ این راه میوفتھ؟حاال م! رایگان از پاركینگ بھ سمت ترمینال كردم و رفتم نشستم توي سرویس اتوبوس
 .اومدند سوار شدند

 ھمون میگ میگ خودمون (Road runner)  اتوبوس اومد حركت كنھ، یھ نفر عین19:45ساعت  پاركینگ شماره سھ فرودگاه امام. پرده اول
  !بعدي كي میاد؟ كسي نمیدونیھ حاال اتوبوس. اومد جلو اتوبوس و گفت كجا؟ باید منتظر بایستي تا اتوبوس بعدي بیاد

میدم  !پررو بازي در نیار: " موتوري". آقا میزنم لھ ات مي كنم: "راننده اتوبوس: 2000ساعت پاركینگ شماره سھ فرودگاه امام. پرده دوم
 !غیبش زد: .. موتوري . "آقا بزن لھش كن بیمھ پولشو میده، پروازمون دیر شد: "ما مسافرا". اخراجت كنند

در )  دقیقھ مونده بھ بستھ شدن گیت قطري50: (2015خروجي پاركینگ ساعت  پاركینگ شماره سھ فرودگاه امام درب حراست و. پرده سوم
موتوري دیگھ تقریبا دارندد دست بھ یقھ  مسافرا ھمھ بیرون داریم از سرما میلرزیم، و حراست پاركینگ و راننده اتوبوس و چي توز حالیكھ ما

روي چي  من داشتم از!" خودتون برید ترمینال! میرم میشینم تو باجھ، كاري ھم بھ ھیچكس ندارم حاال كھ اینطوري شد من اصال: " راننده.یشوندم
 كیلومتر در ساعت پیاده روي چند دقیقھ بعد 7كھ با سرعت  پي اس موبایلم فاصلھ تقریبي پاركینگ رو با درب ورودي ترمینال محاسبھ مي كردم

 !تو اون سرما بیخیالش شدم!!  دقیقھ است15از  دیدم بیشتر. میرسم ترمینال
سر و ) گیت قطري  دقیقھ مونده بھ بستھ شدن40: (2025فرودگاه امام درب حراست و خروجي پاركینگ ساعت  پاركینگ شماره سھ. پرده چھارم

اشك شوق در چشمانمان سرازیر ! ك اتوبوس از اون طرف اتوبان پیدا شدی صدا ھا بلند شده بود و من مونده بودم چكار كنم كھ ناگھان سر و كلھ
 با چشماني پر از! شدیمكھ ما پیروز  (البتھ مراعات مي كردیم(بھ ھمدیگھ تبریگ كي گفتیم و ھمدیگھ رو بغل مي كردیم  شد و ھمھ داشتیم

 !اما راننده اي در كار نبود. اشك شادي سوار اتوبوس خودمون شدیم تا بریم
پاي راننده اتوبوس و قربون صدقھ رفتن،   بعد از كلي خواھش تمنا و مالدین دست و20:30ساعت . پنجم توي اتوبوس بھ سمت ترمینال پرده

 !راحت باشم پیش خودم گفتم اومدم زرنگي كنم و با ماشین خودم اومدم كھ مثال. (سونھ ترمینالبر حاضر شد این لطف رو در حق ما بكنھ و ما رو
) 

كاش یھ نیم كیلو تخمھ و آجیل با خودمون آورده بودیم اینجا تو " :من بھ بغل دستي: 2040درب ورودي بھ ترمینال خروجي ساعت. پرده ششم
پوكت دیگھ ! ھا؟ " :من در حال تعجب" نداره عوضش میریم پوكت و حالشو مي بریمعیب : "بغلدستي!". مي كردیم صف مي خوردیم و صفا

داشتم با ! من دیگھ چیزي نمیشنیدم..." تو این سرما آخھ كي : بغلدستي ."آنكارا:"من" تایلنده، مگھ شما كجا داري میري؟: "كجاست؟ بغلدستي
 !میروند كھ بروند از وطن ي روند، عده اي بر سر مي زنند، عده ايعده اي بھ پوكت م! كردم كھ ایام ایام عاشوراست خودم فكر مي

پس  "–!" خودم ھستم! لھ قربان..عـ...ب" -عكسو میگم خودتي؟ : "افیسر!" ھا؟: "من "خودتي؟: "آفیسر:  در فرودگاه كنترل گذرنامھ-پرده ھفتم
زدن ھمھ كولھ ام و سر وصداي دیگران در   بعد از بھ ھم–" مكارت ملي رو بده ببین "–" چون عكس پنج سال پیشھ "–" شبیھ ات نیست چرا

بفرمایید قربان،  " :رفتم تو كولھ و ھر چي مدرك داشتم در آوردم! دیگھ داشتم در مي رفتم از كوره  من ھم–" گواھینامھ "–" بفرمایید:" اومدن
 - " كارت ملي ات ھم كھ اعتبار نداره؟ "–....." ، كارت كتابخانھ استخر كارت ماشین، گواھینامھ، بیمھ ماشین، پایان خدمت، كارت پرسنلي، كارت

 روز 20شما؟ تازه اعتبارش ھم كھ دقیقا  این ھمھ مدرك حاال گیر دادي بھ اعتبارش" " ؟!ھا؟: "  ھزاربار500قلمبده و آمپر روي  با چشم ھاي ور
...... مملكت  اون لحظھ دیگھ با خودم عھد بستم دیگھ تو این! ج كردو ممھور بھ مھر خرو!!!! كرد دوباره پاسپورت رو كنترل" پیش تموم شده

 !نمونم
وسط راھروھا یادم اومد كھ ! دقیقا آخرین نفري بودم كھ وارد ھواپیما شدم! رسیدم خالصھ دویدم سرگردان دنبال گیت و خوشبختانھ دقایق آخر



 !بزن كنار! برو تو ھواپیما !د آقا تلفن رو تموم كنداشتم با موبایلم صحبت مي كردم كھ یھو یكي اوم. نزده بودم زنگ
! مي كردم تقریبا تا اواسط پرواز كھ شام رو آوردند داشتم بھ این اتفاقات فكر! ھیــــــچ نگفتم من كھ فقط رفتم تو و! شما بودید چكار مي كردید؟

  !قطري ایرالین بسیار خوبیھ. اليخ خالصھ اینكھ شام جاي دوستان! اصال یادم رفتھ بود براي چھ كاري دارم میرم
 0930درواقع ساعت  (0830صبح روز سھ شنبھ ساعت ! صبح توي سالن ترانزیت موندم تا!  دوحاي قطر بودم12 پریدم و ساعت 2130ساعت 
ي صدور ویزا بعد پاسپورت ھا رو تحویل میگره برا 1330 تا 1300سفارت از ساعت !  نشستیم12:30پریدیم آنكارا و ساعت ) تاخیر داشت چون

 .بیاد برات) ) قابل توجھ فروزن مایند ؛(میدي تا پاسپورت ھاي ممووز بھ ویزاي امیگرنت  میري میز یو پي اس پولشو میدي و آدرس
ي آنكارا  رفتم بیرون فرودگاه و توي ھواي برف1240من . ندیدم. سفارت منتظر دوستي بودم كھ قرار بود با ھم بریم. تو فرودگا كمي منتظر ماندم

یھو دیدم . دقیقھ شدیم سھ چھار نفر 5 بعد از! و من اولین نفر رفتم توي اتوبوس نشستم! اتوبوس رو دیدم كھ رفت" دود اگزوز" بخار حاصل از
گفت  م ميچي پي اس من بھ! و راه افتاد. من ھم ھمینطور! دیدم رفتند توي یك اتوبوس دیگھ !من ھم بھ طور غریزي پیاده شدم! ھمھ پیاده شدند

سوار تاكسي . بود13:15خوشبختانھ زمانیكھ پیاده شدم  رفتم و!!! موقعیكھ دیگھ سفارت درش رو بستھ یعني درست.  دقیقھ دیگھ میرسم مقصد35
 !دیگھ نمیدونم درست بود یا نھ !شدم و گفتم سفارتي امریكایي

ورداشت،   تاش اتوبوس10.  لیر مونده بود21.85 نگاه كردم از سفر قبلي پول خوردامو! ندارم لیر! تاكسي حركت كرد و من یادم افتاد كھ اي واي
  !گفت تاكسیمتر اون ھم. بھ راننده فھموندم كھ من اینقدر بیشتر ندارم.  مونده بود11.85االن 

  !اس كھ چقدر مونده برسیم و من یك چشمم بھ ساعت بود یكیش یھ تاكسي متر و یكي دیگھ بھ چي پي
 میدونید كرایھ شد چند؟ درست سر خیابون!  درب سفارتي پیاده شدم13:30دقیقھ مونده با  دقیقا سھ چھار!  چراغ ھا قرمز بودندشانس من ھم ھمھ

خواستم ھمینجا پیاده شم و بقیھ اش رو پیاده برم، كھ  ! 11.10پاریس كھ مییچي تو و سفارت اونجاست، چراغ قرمز شد و من دیدم تاكسیمتر شده 
بود و منو سریع   تا گیرش نمیاد رفت سمت چپ اون ماشیني كھ گردش بھ راست رو مسدود كرده11بیشتر از  انگار فھمیده بوددیدم راننده 

 .سفارت  بھش دادم و سریع رفتم11.50و من ! 11.55خالصھ كرایھ شد ! رسوند
یو پي اس ! داشتم میرفتم تو كھ یادم اومد اي واي! ي نیومدهھمچین كس گفتند. اونجا باز احوال دوستمو رو از یكي دونفري كھ اونجا بودند پرسیدم 

 !ھم لیر ندارم پول مي خواد و من
خودش ھم قبول نمي كرد من یھ چیزي با دالر . بیخیالش شدم! جاده سي از كیوسك روبروي سفارت پرسیدم دوویز این طرفا ھست؟ گفت تونالي

 !رو لیر بده ازش بخرم بقیھ اش
من ھم . وارد كھ شدم نگھباني گفت كولھ رو بزار تو ایكس ري) لیر 0.35 كروش یعني 35در واقع با ! (بدون لیر! رتخالصھ رفتم توي سفا
گفتم چكارش !!! نو نو نو  گفت لپ تاپ؟؟! ھا و موبایل و كمربند رو در میآوردم كھ دیدم نگھباني چھره اش عوض شد گذاشتم و داشتم كروش

 !س سفارت نگھ دارهكنم؟ گفت بده بیرون، شاید پلی
یھ خورده خواھش . اشاره بھ كیوسك مطبوعاتي !بده بھ بوفھ. گفت ما اینكار رو نمي كنیم! قبول نكرد. رو ورداشتمك بردم پلیس سفارت لپ تاپ

رفت و اومد و ھمھ   كولھ!بعد گفت دوباره كولھ. لپ تاپ رو گذاشتن و سریع برگشتم! قبول كرد!.. بیچاره ام تمنا كھ من ھیچ كسو ندارم، آواره ام،
!!! اما میگفت چاقوي ریش تراش داري. میخواستم بكنم تا نگھبان بزاره برم تو فقط میلھ فلزي كولھ مونده بود كھ انون ھم. چیزو ازش درآوردم

! و ریختم تو، تا متقاعد شدرو میز خال یكردم  خالصھ ھمھ كولھ رو! اما مگھ قبول مي كرد! خدا نن تو عمرم با اونھا اصالح نكرده ام گفتم بھ
 .سالن شماره بھم داد و اومدم داخل

 "رو آوردي؟ كارت بیزینس ھتل: "ھمینكھ نشستم دیدم یكي دیگھ داره از بغلدستي اش مي پرسھ
ودم گفتم ھمین آدرسي با خ! حتا رزرو نكرده بودم! اصال ھتل نگرفتھ بودم در واقع! من آدرس نداشتم بھ یو پي اس بدم!!! آه بلندي از نھادم برآمد

 .ھتل اوزیلھان! میده، رو من ھم میدم كھ ایشون
خانمھ كھ فارسي  بھ اون! رفتم بیرون با كولھ! دو باره گفتم اي واي! بدم سفارت پس با چي ھتل بگیرم كمي بعد یادم افتاد كھ اگھ من پاس رو االن

اما مشكل اینجا بود كھ من لیر . من ھم رفتم بیرون از سفارت. برو بیرون !متاسفمگفت . بلده، گفتم مي خوام یھ كپي از پاسپورتم بگیرم براي ھتل
یعني چقدر میشھ؟ یھ چیزایي " فیات كاچ" :پاس رو میخواست بگیره، گفتم. رفتم پیشش گفتم كپي مي خوام! ھم دالر قبول نمي كرد كیوسك! نداشتم

  كروش رو25فیات كاچ؟ دیدم : ریختم تو دستم و بھش گفتم.  كروش پیدا كردم35رو گشتم  جیب و كولھ و جاي مدارك! گفت كھ من نفھمیدم
 !گنجیدم اون لحظھ از خوشحالي در پوست خودم نمي!  كروش موند برام10برداشت و 

 خالصھ رفیتم تو !براش توضیح دادم اما متقاعد یا متوجھ نشد! ري خالصھ كپي گرفتم و اومدم تو سفارت دیدم یھ نگھبان دیگھ اومده، میگھ ایكس
و براش كامل توضیح  گفتم نھ ندارم،" نكنھ من چاقوي ریش تراش دارم؟: " ریش تراش داري؟ پیش خودم شك كردم  چاقوي: گفت! ایكس ري

  پیازو تعریفدوباره براش از سیر تا! دیگھ داشتم مي تركیدم! خداااااااااااااااا بعد گفت موبایل داري؟ اي. گفت باشھ ! دادم كھ ماجرا چي بوده
ازش معذرت خواھي كردم و گفتم من !كارت رو پیدا نكردم اما! تمام كولھ رو صد بار گشتم! گفت اگھ موبایل رو دادي كارتش رو نشون بده. كردم

  !گفت باشھ برو تو. اجازه بدید بعدا براتون بیارم االن كمي دچار استرس شده ام،
 كمي بداخالق و 5شماره  ه ام افتاد یادم رفتھ بود شماره ام چیھ، خالصھ باالخره رفتم پیش آفیسرشمار. شدم خالصھ دوباره اومدم تو و منتظر

 .اس بھ زور جواب سالمم رو داد و گفت برو بھ میز یو پي! سرخرو
اشت خودشو جمع مي كرد د! رزرواسیون ھم قبولھ، گفتم اونو ھم ندارم گفت كھ مشكلي نیست. خندان اومدم یو پي اس، بھش گفتم كھ من ھتل ندارم

  !گفت بــلھ.... قبو گفتم دالر.  لیر28خالصھ نوشت و گفت ! اما میرم پیش ھمین دوستمون كھ ھتل اوزیلھانھ كھ چي بگھ، گفتم
 !گرفتم و منتظر شدم اومدم بیرون و رفتم دوویز و ھتل اوزیلھان ھم رفتم اتاق

  !!!بقیھ ماجرا فردا
نیومده  ھنوز. اومدم ھتل و سراغ دوستم رو گرفتم.  لیر خریدم150 دالر 100و با ھر ) صرافی) بیرون رفتم دوویزبعد از اینکھ از سفارت اومدم 

تماس با یکی دیکھ و ھماھنگی قبول کرد کھ پول یک شب رو پیش  کپی پاسپورت رو دادم و اون ھم بعد از. من ھم اتاق یک نفره رو گرفتم! بود
 .بھ پذیرش سپردم کھ این دوست ما اومد بفرستدش اتاق من. ودھمراھم نب چون پاسپورت! بگیره

یعنی (موند تا فرداش ! راھش نداده اند گفت کھ دیر رسیده و رفتھ سفارت، اما داخل! دقیقھ بعد دوست من در زد و اومد تو 15 من رفتم اتاق



 .بره پاسپورت رو بده سفارت) چھارشنبھ
 .کنید وارد tr.com.ups.www://http رو توی سایت TAKIP ید شمارهبا. شماره یو پس اس رو زدم توی سایت شب

یک نفر بود کھ . تو ھتل با چند نفر آشنا شدم. اول بھ این شکل بود شب. اما دیگھ ھیچ اطالعاتی نمیداد. من وارد می کردم اسم ما رو نشون می داد
 .رو سایت رو سایت، اومده بود سفارت بھش گفتھ بودند اشتباه شده برو تا دوباره شماره ات بیاد ده بودشماره اش اوم

  !چون ھنگام مصاحبھ امضا نکرده بودند. امضا کنند  رو230یک خانم ھم بود کھ بھش گفتھ بودند دوتا دخترش باید بیایند و فرم 
در دو نوبت در   و بررسی کلیرنس و یو پی اس و سفارت بھ این نتیجھ رسیدیم کھ سفارتجلسھ گرفتن و بحث خالصھ با مشورت در البی ھتل و

.  عصره کھ پاس ھا تحویل سفارت میشھ5بیشتر ھمون . بعد از ظھر 5 صبح، یکبار ھم 9یکبار : روز پاسپورت ھا رو بھ یو پی اس تحویل میده
توضیحاتی کھ دیده میشھ و   اضافھ میشھ و1وی سایت یوپس می زنید یک عدد یعنی شماره رو کھ ت. میاد روی سایت  ساعت بعدش نتیجھ اش2

 .در پایین ھم نشون میده کھ بستھ شما االن کجاست
ھم یوپس راه میوفتھ توزیع می کنھ بستھ ھا رو  و فرداش.  ھم توی سایت می زنند7:30 تا 7 پاس ھا تحویل یوپس میشھ و از 5:30 تا 5از  معموال

 .اوزیلھان و ھتل ھای دوروبرش  میاد12:30 تا 11 ساعت کھ معموال بین
 .سایت نبود من روز سھ شنبھ کھ پاس ھا رو دادم سفارت کھ خبری تو

چابھار و کشتھ شدن ھموطنان عزیزمون غم و اندوه رو بر من  ھمون اول صبح خبر انفجار در. چھارشنبھ اما بصورت جدی تر منتظر بودم
 .امیدوارم دیگر ھیچ انسانی بیگناه کشتھ نشود. از جو انتظار بیرون بودم برای یک ساعتی.مستولی کرد
بعضی از . یوپس اوزیلھان نیومد اون روز. ردگیری کردیم و متوجھ شدیم کھ پیک یوپس رفتھ ددمان!  شد و خبری نشد11ساعت  چھارشنبھ

 110ایران ایر . چون بلیتشون رو مجبور بودند عوض کنند. ودندتشویش و اضطراب شده ب کسانی کھ دوشنبھ پاس رو داده بودند سفارت کال دچار
 دالر می 50. لیدر تور ھم بود اونجا بھ نام مجید یک. بعضی ھای دیگھ ھم بلیتشون رو کنسل کردند و کلی ضرر کردند. یورو جریمھ می گرفت

ھا رو تحویل نداده  چون سفارت پاس! اما ناموفق بود! ام داداینکار رو برای یک خانم انج. اس دنبال بستھ گرفت و افراد رو می برد پست یو پی
  !نگرانی گذشتم اما بی تفاوت از کنار! با دیدن این وضعیت من کمی نگران شدم! بود

من امیدوار بودم کھ پب چھارشنبھ توی ! اسمش توی سایت نبود شبش ھم حتا.  رفت سفارت و پاس رو تحویل داد12:30دوست من ھم ساعت 
پب چھار شنبھ گذشت و  اما! یعنی سفارت ویزا رو زده باشده تو پاس و تحویل یو پی اس داده باشھ. رو نشون بده تحویل بستھ از سفارتسایت 

 !ھیچ تغییری ندیدم
  شد و چیزی11ساعت !  صبح وضعیت بستھ مشخص بشھ10- 9امیدوار بودم ساعت ! تکونی می خورد روز پنج شنبھ دیگھ باید یو پی اس یھ

داشتم آماده میشدم کھ دوستم اومد تو و با خوشحالی ! بلیت من اومدم باال کھ آماده بشم برم دنبال تغییر.  شب بود7پرواز من ھم ساعت ! یومدن
قطرایرویز گفتش کھ  زنگ زدم نمایندگی! بعد از خوشحالی و ھورا کشیدن من جدی جدی نگران شدم! رو آورد اعالم کرد یو پی اس بستھ اش

نگرانیم بیشتر ! من ھم میخواستم حتما شنبھ تھران باشم سرکارم! دوشنبھ جا میده تنھا پرواز! جمعھ، شنبھ و یکشنبھ ھیچ پروازی جا نمیدهبرای 
 تحویل 6 میرسھ پست مرکزی، من اگر 6تا   عصر سفارت پاس رو بھ یو پی اس بده،5 شنبھ ساعت 5داشتم حساب می کردم کھ اگر امروز  .شد

 با دوستم رفتیم بیرون اون پرواز جمعھ. تصمیم گرفتم ریسک نکنم و پرواز رو کنسل کنم پس!  ممکنھ بھ سختی برسم فرودگاه7ت بگیرم ساع
بعد ھم رفتم ! گفتم شاید بھ دردم خورد. رزرو کردم  آنکارا وان رو13:00من ھم پرواز ساعت .  لیر90 وان رو بلیتش رو گرفت -صبح آنکارا

 .بزن کنسل خواستم بکنم گفت کھ االن سیستم کار نمی کنھ برو زنگ. پروازی جا نمیداد ھنوز ھیچ. ون بودقطری تو ھتل شرایت
یعنی من فقط تونستم !  دالر158دالره، عصرش اما شد  18صبحش بھ من گفتھ بود ری فاند .  زنگ زدم و کنسل کردم4برگشتم ھتل و ساعت 

 .یرمرو پس بگ  دالر پرواز برگشت425 دالر از 158
 دقیقھ شب اومد تو سایت کھ 11 و 7ساعت !  شب7نشد تا ساعت  خبری!  ثانیھ یک بار سایت یوپس رو ریفرش می کردم3ھر ! 5ساعت شد 

تا کی ھستند؟ بستھ  اما نمیدونستم کجاست؟! سریع دست بکار شدم کھ برم پست مرکزی! از سفارت تحویل پست شده  دقیقھ بستھ من17:11ساعت 
  ! یا نھرو می دھند

کردن  در نھایت با زنگ زدن بھ یو پی اس،پیدا! کلی خوشحال شدند! شد و بھ اونھا اطالع دادم ھمزمان با من وضعیت دو نفر دیگھ ھم مشخص
 27کھ پست مرکزی یو پی اس در خارج شھر در فاصلھ  آدرس شعبھ ھای یو پی اس در آنکارا و پرسیدن از یک نفر ترکیھ ای در ھتل فھمیدیم

راننده تاکسی . پایین  لیر آوردیمش45 لیر کم کم تا 80اولش می گفت ! دیگھ ھم صحبت کردم و تاکسی گرفتیم با یک نفر! یلومتری ما قرار دارهک
ما . ند شب کار می کن10از اونجا ھم پرسیدیم و گفتند کھ االن ھستند و تا ساعت  .ھم بنده خدا اولش ما رو برد یک شعبھ یو پی اس در خیابان آکای

شھر خارج شدیم و رفتیم بھ سمت جاده  از. من ھم چی پی اس رو روشن کردم بدونم داریم کجا میریم.  بود19:45حرکت کردیم ساعت  ھم
اون  تو! یک آدرس بھ راننده داد و ما ھم رفتیم. سر راھمون یک مغازه دیدیم ازش پرسیدیم !کم کم رفتیم جایی کھ رسما بیابون بود! استانبول

باالخره رسیدیم بھ یک منطقھ کھ شبیھ پادگان ھای نظامی یا  !راننده ھم کمی ترسیده بود! ریکی، بارون، و جاده ھای گلی با ترس و لرز رفتیمتا
یکی در میون خاموش می  سیم خاردار دورتادورش بود، چند تا چراغ بیشتر روشن نبود کھ! جنگ جھانی دوم بودند اردوگاه ھای نازی ھا در

کھ نگھبانی با داد و . داشتیم می رفتیم توی محوطھ کھ کامال گلی و سنگالخی بود با تاکسی.  کامیون ھا با خشونت تمام میومدند و می رفتند.شدند
یم بھش گفت. اومدیم توی نگھبانی کھ یک باجھ کوچک بود .رفتیم بیرون و پیاده شدیم. بھ ما گفت بریم بیرون از محوطھ. ما رو میخکوب کرد فریاد

اوس : "گفت قبض ھا رو گرفت و زنگ زد و شماره قبض رو خوند و. ھمزمان قبض یو پی اس رو نشون دادیم و! پاساپورتا سفارتی آمریکایی
و کمی کنکاش کردیم اینور ! ما ھم خوشحـــــــــال شدیم. بستھ ھا رو  دقیقھ دیگھ میارن10بعد گفتش کھ . یعنی ھمون اوزیلھان ھتل" ایل آن اوتل
 پاسپورت؟: گفت ما گفتیم پاسپورت؟ اونم با تعجب! ھم اونجا بود گفت کھ من اومدم دنبال یک مرسولھ یک نفر. اونور رو

بعد گفتش کھ من االن نیم ساعتھ ! کردیم یو پی اس پاسپورتش رو نیورده ما ھر کسی رو میدیدیم فکر می! بعد فھمیدیم برای یک چیز دیگھ اومده
 !!! دقیقھ دیگھ10 ھم گفتند بھ من اولش! اینجام 

ما  ھمزمان ھم راننده تاکسی ما میومد و یک جوری بھ! شیب سرباالیی محوطھ میومدند بیرون کامیون ھا با خشونت تمام از! ما منتظر شدیــم
 "میشھ ھا؟ پس چی شد؟ چرا اینقدر طول کشید؟ کرایھ اش بیشتر: "نگاه می کرد کھ معنیش این بود

 دقیقھ ای ھم کھ کال برق 10یک ! ناشناختھ از اینکھ باالخره چی میشھ ر شدیم توی اون سرمای زیر صفر و تاریکی و وحشتیما یک ساعتی منتظ



یک لیفتراک میومد با چند تا بستھ   دقیقھ یکبار ھم در میان کامیون ھای بزرگ و کوچک و ون ھا،10ھر ! اوضاع وحشتناک بود و کال! قطع بود
 !میومد میدیدیم چیزی دیگھ ایھ شحال می شدیم بعد نزدیکتر کھما خو! روی دستھ ھاش

انتظار در تاریکی و سرمای زیر صفر رفتیم بھ نگھبانی یک جواب درست حسابی بھ ما  1:30باالخره صبر ما بھ آخر رسید بعد از نزدیک بھ 
 دقیقھ گذشت 10! بعدش ھم این ھمراه من رفت تو  چند دقیقھرفت و. گفت ھیچ کس داخل نیاد! و راه افتاد! اون ھم گفت قبض ھا رو بدید من !بدید

کم کم . تاریکی داشتم شک می کردم اونور اون دسولھ ھای بزرگ و پشت این سیم خاردار چھ خبره توی اون دیگھ کم کم! و من بیشتر نگران شدم
کم کم اومد نزدیک ! شد ھمزمان تپش قلب من ھم بیشتر میشدنزدیکتر کھ می دیگھ می خواستم من ھم برم تو کھ دیدم از دور کھ یک نفر داره میاد

من ! نگرانی تو چھره اش موج میزد رجب؛ راننده تاکسی ھم! یک نفر دیگھ بود! اما ھمراه من نبود! تو اون بیابون روشن بود تنھا چراغی کھ
 حاال خودتون حدس بزنید تو اون تاریکی و سرمای شدید و. میشھ و بر می گردیم ok وضعیت داشتم بھ اون دلداری می دادم کھ دو سھ دقیقھ دیگھ

فقط تالش می ! می فھمید نھ من زبون اونو یک دو ساعتی ایستادن توی اون سرما من چجوری باھاش صحبت می کردم کھ نھ اون زبون منو
 !نست اینجا کجاستنمی دو! اونجا شدیم بنده خدا چشماش گرد شده بود اولش کھ وارد! کردم زیاد احساس نگرانی نکنھ

تا دختر کوچیک داشت کھ عکس  رجب دو(می شدیم .... رجب گرم صحبت درباره شغلش، ترکیھ، استانبول آنکارا آمریکا و  کم کم داشتیم با
ی تنھا کم کم وارد شعاع نور! احساس می کردم دو تا بستھ زیر بغلشھ! داره میاد کھ دیدیم از دور یک نفر) ھاشون توی تاکسی ھمراش بودند

! نیومده.... ویزای : آغشتھ بھ ناامیدی گفت با خوشحالی! دوتا بستھ دستش بود بستھ قرمز رنگ! و دیدم کھ خودشـــــھ ! روشن شد چراغ
 توی کمی نور ھمونجا. من با خوشحالی و کمی ناراحتی بستھ رو گرفتم و رفتیم نشستیم تو تاکسی! اومده اما ویزای ما!) ھمراھش منظورش بود(

 .تاریخ تولد درستھ و کال کنترلش کردم تونستم چک کنم کھ پاسپورت ھا مال خودمون ھستند، اسپل ھا درست ھستند،
 30 20 برام غیرقابل تصور بود تو ترکیھ، شب رفتھ باشم ھمچین جایی! آسفالت نفس راحتی کشیدم از اونجا کھ اومدیم بیرون و رسیدیم بھ

 .کیلومتر دورتر از شھر
 !شب  دقیقھ10:30ساعت . اونم خوشحال رفت.  بھش دادیم55.  توافق کرده بودیم45ما سر . نداد تل راننده بنده خدا زیاد بھ کرایھ گیررسیدیم ھ

 وان -  صبح آنکارا8بھ یاد پرواز ! کھ چجوری برگردم داشتم فکر می کردم! رفتم ھتل با دوستمون رفتیم بیرون و یک جشن کوچولو گرفتیم
بودند با اتوبوس حرکت  کسانی کھ امروز با تاخیر ویزاشون اومده بود رفتھ. اما االن ھیچ چیزی دم دستم نبود !اونو رزرو کرده بودمکاش ! افتادم

برم فرودگاه شاید بلیت ) جمعھ(تصمیم گرفتم ھمراه با دوستم صبح فرداش! نداشتم  ساعت7-6اما من تحمل اتوبوس رو برای بیش از . کرده بودند
خوشحال )  لیر بود89در حالیکھ دیروز (لیر  124 رفتم بلیت رو خریدم. رسیدیم فرودگاه)  لیر3.8نفری (صبحش با اتوبوس ھای بلدیھ . ادبی گیرم

زدیم توی وان  ما ھم چرخی!  ظھر12گفت حرکت بعدی ساعت . رفتیم ترمینال کھ بریم مرز بازرگان. وان  نشستیم9:30. کھ تا وان می تونم برم
! بعدش مرز بازرگان بودیم از مرز با استرس تمـــــام رد شدم و نیم ساعت.  دوبیازیت بودیم2:30ساعت . وردیم اومدیم سوار شدیمناھار خ

برقی از خوشحال توی  !حتا بھ من نگاه نکرد و مھر ورود رو زد! اصال حال نداشت ورق ھای پاسپورت رو ببینھ خوشبختانھ افسر گذرنامھ
 و یک 10 و 9 و 8گفتند . من بھ فرودگاه تبریز زنگ زدم. کھ بیاییم تبریز بعد سوار تاکسی شدیم!  ھر چی لیر داشتم فروختمھمونجا! چشمام بود
 .اما باید بیایی تو لیست انتظار بمونی. تھران دارند شب پرواز

خداحافظی کرد و رفتم  اون.یت جور کنھ اما نشددوست من بنده خدا اومد توی فرودگاه و تالش کرد شاید بتونھ بل .ساعت بعد رسیدم فرودگاه 3
 نفری 15- 10جالبھ برای پرواز ده شب !  صبح شنبھ جا می داد6فقط پرواز ! داد لیست پرواز ھا ھمھ پر بود و ھیچ پروازی جا نمی! دنبال بلیت
ط رو میخوان بفرستند تھران، با این .ع.ل.ت.ا یکشون می گفت بعضی از پرسنل وزارت! بلیت داشتند اما بھشون کارت پرواز نمی دادند بودند کھ

تاکسی تو راه می گفت  راننده. من ھم دیگھ منتظر نشدم و تاکسی گرفتم رفتم ترمینال اتوبوس ھا! نمی دھند پرواز برای ھمین بھ اینھا کارت پرواز
  . ھزار تومن120! ی تا تھرانبھتر دربست بر. نمیاد االن حتا تاکسی برای تھران ھم گیر. االن اصال بلیت گیرت نمیاد
! داره داد میزنھ تھران یک نفر خالصھ ھمینکھ از تاکسی پیاده شدم دیدم یکی. کردم کھ احتماال بلیت اصال گیرم نمیاد من ھم کم کم داشتم باور می

 !و گرفت من منتظر شدم حرکت کنھپولش! رفتم تو دیدم نصف صندلی ھاش خالی اند! داغون خوشحال شدم و رفتم دیدم اتوبوس قدیمی و سرد کال
اون ھم می گفت کاش . دانشجو ھم اومد کنار من نشست یک. کم کم زانوھام داشت درد می گرفت.  دقیقھ توی اون اتوبوس سرد نشستم45تقریبا 

دوباره رفتم . بود ادش سردب. من کھ اعتراض کردم بھ سرمای اتوبوس مثال بخاری روشن کردند! گیر میومد رفتھ بودم جلوتر شاید اتوبوس بھتر
من ھم ! می گفت تا حرکت نکنھ بادش سرده. اردوگاه یو پی اس افتاده بودم یاد! داشتم از سرما رسما می لرزیدم. گفتم کولر رو لطفا خاموش کنید

! مگو داشتیم میرفتیم سمت دعوادوتا بگو  خالصھ یک من یکی اونا! نشدم رفتم گفتم پولمو پس بدین من نمیخوان با این اتوبوس برم دیگھ منتظر
بود  اون بنده خدا دانشجوی شریف کھ کنار دستم نشستھ.  تومنشو زنده کنم7تومن تونستم  9500 بھ ھر قیمتی بود از! نمی خواست پولمو پس بده

 تومن رفتم نشستم 9خالصھ با . فیھتعاونی معرو. وایساده بود دیدم یک اتوبوس اسکانیا. ازش خداحافظی کردم و اومدم دوباره توی ترمینال. موند
کھ بیدار شدم دیدم یک بستھ  صبح! دقیقا تا ترمینال آزادی! از فرط خستگی تا تھران خواب بودم. بالفاصلھ خوابم برد و! توی اتوبوس گرم و نرم

 !بودم پذیرایی ھم گذاشتھ اند روی پاھام وقتی من خواب
بھ تاکسی گفتم بره ! این یکی واقعا دیگھ غیر قابل تحمل بود! امامھ فتاد ماشین تو پارکینگ فرودگاهاونجا ھم یک تاکسی گرفتم کھ برم خونھ یادم ا

 !رفتم سر کار یک دوش گرفتم و!  صبح باالخره رسیدم خونھ10باالخره ماشینو ورداشتم و خدود ساعت  !سمت فرودگاه
 .این ھم ماجرای ویزا گرفتن

 :چند نکتھ
مامور سفارت اومد بیرون بستھ  بھ محض اینکھ.  عصر برند دم در سفارت5من بودند می تونند خودشون ساعت شرایط مثل  اگر دوستان در

 یا اینکھ برید بھ اردوگاه خارج شھر یو پی اس کھ. کھ پاس رو تحویل دادید انجام بدید اینکار رو می تونید ھمون روزی. اشون رو تحویل بگیرند
 .ت کم سھ نفر اون ھم آقایون باشیدمگر اینکھ دس. من توصیھ نمی کنم

. بخواھید پرواز شما رو مد نظر بگیرند آفیسر پاسپورت ھا رو تحویل میدھید، بھ آفیسر بگید کھ پرواز برگشتتون کی ھستش و ازش موقعی کھ بھ
رفت  اش با وجودیکھ روز بعد از منکاری کھ من نکردم اما دوستم انجام داد و باعث شد ویز .اینکار کمک می کنھ کھ ویزاتون زودتر صادر بشھ

 .سفارت، یک روز زودتر از من بیاد
: نوشتھ اما ویزای خانمم! یعنی بیست روز قبل کلیر شده بودم!  نوامبر26تاریخ دریافت کلیرنس - دسامبر16تاریخ صدور : تو ویزای من نوشتھ



اون ھم بھ خاطر این بود کھ خانم من . خانمم کلیر شده بودم دتر ازیعنی من زو!!!  دسامبر3:  تاریخ دریافت کلیرنس-  دسامبر16: صدور ویزا
. زبان رو صحبت می کنھ یا دلیلش این بود کھ اعالم کرده بود چند تا. و کارش ھم مترجمی ھست. چند پاره وقت توی ثداصیما کار می کنھ ھر

 . کھ میدیدم کلیرنس خانم دیرتر از آقا تمام میشھاولین باری بود !و دلیل دیگھ ای بھ ذھنم نرسید. البتھ این برداشت من بود
 :نوشتھ توی ویزای خانمم

Valid only if Acc/FTJ Spouse 
 .اصلی وارد بشھ، این ویزا اعتبار داره شاید یعنی اینکھ فقط در صورتی کھ برنده
 .نبود اما خبری از اونھا) ر مجموع سھ تاد(من کم ایمیل زدم . ارسالیم رو بھم نداده بودند در ضمن من ھیــچ پرینتی از ایمیل ھای

 .ھرچند نکات زیادی نداشت! بخوره امیدوارم این یکی سفرنامھ بھ درد! و آخرین نکتھ اینکھ سرتون رو درد آوردم
  ! مرسی مھاجرسرا

 
مصاحبھ مطالبی رو براتون  می خوام راجع بھ کارھای پزشکی و روز داده بودم باسالم دوباره بھ ھمھ دوستان ، ھمونطور کھ وعده

  .و واکسیناسیون براتون بگم ولی ترجیح می دم اول درمورد آماده سازی مدارک پزشکی.بنویسم
م بھ پاستور تجریش مراجعھ کردیم و تقاضای صدور کارت واکسن بین مکتوبی نداشتی برای تکمیل کارت واکسن خودم و ھمسرم چون ھیچ سابقھ

چون ھمسرم تو بچگی اوریون و سرخک  زد ولی..) کزازو(و یک واکسن دو گانھ  mmrھمونجا و ھمون روز بھ من یھ واکسن. کردیم المللی
تاپیک   در331بلھ مرغان ھم مطابق آنچھ در پست شماره درمورد آ.تاریخ قدیمی زد و مھر کرد گرفتھ بود فقط کزاز زد ولی برای اون یکی ھم یھ

اگر قبال واکسنش رو نزدین کھ ھمونجا می زنید ولی اگر  درمورد واکسن ھپاتیت ھم ،.نوشتم عمل کردیم" واکسیناسیون و آزمایشھای پزشکی " 
آنتی بادیتون قابل قبول  دی ھپاتیت رو بدین اگر سطحیعنی آزمایش تست آنتی با. ندارین ھمون روش آبلھ مرغان  قبال زدید ولی مستنداتی براش

 فقط حتی االمکان سعی کنید تاریخ واکسنھاتون خیلی از زمان مدیکالتون دور.میزنھ باشھ ، باز ھم ھمونجا و ھمون خانم دکتر براتون مھرش رو
اون رو ھم خیلی خیلی دقت کنید ، چون اکثر ترجمھ ھا .نھک کارت واکسن بچھ ھا رو ھم کھ اول باید بدید ترجمھ و بعد ببرین پاستور تایید.نباشھ
واکسن . نکتھ باشھ پس حتما حواستون بھ این, این باعث می شھ کھ دکتر اونگان دوباره بھ بچھ واکسن بزنھ می نویسند سرخک و mmr بجای

دمون رو بردیم پاستور وارد کارت کرد ولی مال گواھی خو. گواھی گرفتیم  انفوالنزای فصلی رو ھم کھ ھمگی ما در یک کلینیک زدیم و ازشون
رو تایید کرد کھ مورد قبول دکتر اونگان  تو کارت جایی برای آنفوالنزا نداره دادیم ترجمھ و بعد ھم بردیم پاستور ھمون ترجمھ بچھ ھا رو چون

در سایت دکتر  بچھ ھایی کھ تست سل باید بدھند مطابق آنچھفقط یھ نکتھ مھم دیگھ اینکھ برای . می زنھ البتھ خود پاستور ھم آنفوالنزا. ھم واقع شد
کنید کھ واکسن آنفوالنزا یا ھر چیز دیگھ ای برای بچھ ھا تا یک ماه قبل  نوشتھ تا یک ماه قبلش نباید ھیچ واکسنی خورده باشند پس طوری تنظیم

 .انجام شده باشھ از مدیکالتون
بودم کھ بھتره یھ واکسن برای دکتر اونگان بذارین باشھ،آبلھ مرغون بچھ ھا   ھای قبلی ھم خوندهخوب چی می گفتم ؟ آھان ، چون من تو سفرنامھ

ھا واکسن بیمورد نخورند ، ضمن اینکھ  چون ھم ھزینھ اش معادل اونجاست و ھم اینکھ ترجیح دادم بچھ(نزدم و گذاشتم واسھ اونجا رو اینجا
 . (مرغان ھنوشتھ بودند کھ دکتر اول ھمھ می ره سراغ آبل

 .خدمت دکتر اونگان ما با این ھمھ کارت و مھرو ترجمھ و تایید رفتیم. خالصھ دردسرتون ندم
خواد زودتر تعطیل کنھ ھمون صبح تمام کارھا انجام میشھ یعنی ھم عکس و  اوال کھ وقت ماروز شنبھ بود و ظاھرا روزھای شنبھ چون دکتر می

 آزمایش
راستی .مرحلھ انجام می شھ، صبح و بعدازظھر در حالیکھ ظاھراروزھای دیگھ این پروسھ در دو.کردن واکسنھامالقات بادکتر و نوش جان  و ھم

  . ( .کھ کیس نامبرتون توش قید شده رو ھمراه داشتھ باشید کھ منشی دکتر می خواد یادتون باشھ یکی ازنامھ ھای کی سی سی رو
ولی اون روز ما خوردیم .سفرنامھ ھای قبلی بھش اشاره شده م میشھ تکرار مکررات ، چون تواینکھ بگم ما اول کدوم طبقھ رفتیم و چیکار کردی

مرور می کرد،سواالتی  اول من رفتم داخل ، در حالی کھ داشت کارت واکسنم رو.مطب خلوت بودو خیلی معطل نشدیم .بھ پست خانم دکتر اونگان
پرسید بعد ھم صدای قلب گوش دادو چند تا چکش بھ زانو زدو ... بیماریھا و  بھ انواعدرمورداعمال جراحی مصرف انواع داروھا، سابقھ ابتال 

 .(واکسنی بدون ھیچ.(و گفت برو(حتما مسواک بزنید(نگاھی انداخت  گلو دھان رو
مطابق پیش بینی ( تست سل خورد و واکسن آبلھ مرغان درمورد بچھ ھا ھم یکی شون. ل رو طی کردو اومد بیرونھمسرم ھم ھمین مراح

دختر کوچولوی ما سھ  شده بود کھ یکباره دیدیم خانم دکتر تمام طلباش رو یک جا باھامون تسویھ کرد و بھ ما ھم کلی خوش بھ حالمون). خودمون
  دوتای دیگھ ھم و) مطابق پیش بینی(لھ مرغانیکی آب.تا واکسن و یک تست سل زذ

خورده بود حالم گرفتھ شد ولی گفتم شاید خیری توش بوده و سعی کردم بھ فال  خالصھ خیلی از اینکھ بچھ واکسن بیمورد. مننژیت و ذات الریھ 
 .بگیرم نیک

دو روز بعد ھم رفتیم .ھت دچار استرس و دلشوره می کنھبی ج پیشنھاد می کنم شما ھم زیاد بھ مقولھ دکتر و واکسنھاش فکر نکنید چون آدمو
بعد خانم منشی ) نباید بکنید ظاھرا نباید محل تزریق سفت بشھ ، دستکاریش ھم. ( اینبار آقای دکتر دید و تایید کرد مطب ، جای تست بچھ ھا رو

  پاکتھای
نیست  یھ نکتھ دیگھ کھ بد.فارت بدین و سی دی ھا رو ببرین آمریکاپاکتھا رو دربستھ تحویل س دربستھ ای رو بھ ھمراه سی دی بھمون دادوگفت

  .پیگیر این موضوع از پزشکتون بشید پس وقتی برگشتین. بگم اینھ کھ بعضی واکسنھا یادآور داره مثال آبلھ مرغان 
  :روز سفارت و اما. خوب اینم از کابوس دکتر و واکسنھاش 

جھت صف ھم قابل پیش بینی نیست . بود کھ ما نفر سومش بودیم صفی تشکیل شده.  رفتیم 7.15ا  و م6.45صبح روز سفارت ھم ھمسرم ساعت 
نگھبان کھ مرد نھ چندان  8حدودای ساعت . بود کھ من انتظارش رو داشتم و تو سفرنامھ ھای قبلی خونده بودم  و اون روز دقیقا خالف جھتی

و بعد ھم از کل صف پرسید کیا ترکن ؟ و . رو آورد جلو و ما شدیم نفر دوم چھ دارھاافراد مسن و ب. مودبی بود اومد و صف رو مرتب کرد 
  . رو آورد جلوی ھمھ و بھ این ترتیب ما شدیم نفر دھم ترکیھ ای ھا



. دتون نیارید بھتره باخو پس. اگھ ھمراھتون گوشی موبایل یا دوربین عکاسی باشھ ھمونجا ازتون می گیرن . شدیم  القصھ ، باالخره وارد سفارت
 مرحلھ شماره 4طی . معروف مدارک رو گرفت و شماره ای بھمون داد و رفتیم داخل  ... بعد از عبور از بازرسی ھمون خانم ھندی یا ایرانی یا

ھم یک در مصاحبھ . چھارم ھم مصاحبھ   و230امضای فرم : سوم .  دالر 819پرداخت ھر نفر : دوم . انگشت نگاری : اول . خوندن  ما رو
راستی حواستون باشھ وقتی می گھ قسم بخورید منظورش . ھیچ رقمھ راه نمی داد  خانم آمریکایی خیلی خشک و جدی خورد بھ پست ما کھ

اول نوبت صاحب کیسھ و بعد اون یکی ، ھمھ  فکر نکنید(پس دست راست رو باال ببرید و بھ وضوح قسم بخورید. البتھ بھ جز بچھ ھا  ,ھمگیتونھ
 8درنھایت ھم برگھ آبی و فرم . من سوال کرد ھمین و بس درمورد ھمسرم ھم دقیقا ھمینطور درمورد تحصیالت و شغل) . قسم بخورید با ھم

 ھفتھ پس از ارسال ، سایت مذکور رو 6می شھ و از  سوالی رو داد دستمون و گفت از زمانی کھ جواب سوالھا رو بفرستیم پروسھ کلیرنس شروع
  . چک کنیم

  سالم نامھ تماموال
  .شاد و سالمت باشید. پایانی براتون خواھم نوشت  قسمت بعد سفرنامھ ام رو ھم درفصل آخر اپیزود. امیدوارم خستتون نکرده باشم 

  (آنکارا ، اماکن دیدنی و مراکز خرید ) آنچھ درقسمت بعد خواھید خواند

 
بیان كنیم تا  داشتیم نوبتّ ه آن رسیده كھ دین خود را ادا كنیم و تجربھ ھاي خود را در این پروسھ با توجھ بھ اینكھ ما از این سایت استفاده شایاني

 .شاید بھ درد دیگران ھم بخورد
كردیم ، اشتباھاتي  در آن زمان با این سایت اشنھئي نداشتیم و براي ارسال مدارك عجلھدریافت كردیم و چون   نامھ اول را89 خرداد 2ما تاریخ 

 ھزار تومان ارسال كردیم و بعد از مدتي 64بھ ھزینھ  DHL مدارك را با پست در فرم ھاي اولیھ بوجود آمد، دو ھفتھ بعد از دریافت نامھ اول
تمام افراد خانواده پر نكردیم و محل  را براي DS-230 لعھ مي كرد متوجھ شد كھ فرمبرنده اصلي است مطالب این سایت را كھ مطا ھمسرم كھ

زمانیكھ نامھ  از زمانیكھ كارنت شدیم تا. البتھ حتما خیري در كار بوده. بھ آنكارا تغییر دادیم مصاحبھ را نیز بدون اینكھ متوجھ شویم از ابوظبي
 .بھر حال. نامھ بي سبب نبوده غییر محل مصاحبھ در تاخیردوم بدستمان برسد واقعا استرس داشتیم و این ت

تركیش ایر  و چون براي گرفتن بلیط زود اقدام كردیم توانستیم براي سھ نفرمان با. تھیھ بلیط ایمیل زدیم و تاریخ مصاحبھ را متوجھ شدیم و در فكر
 .این دفعھ عجلھ كردن بھ نفعمان شد حسابي  ھزار توان تھیھ كنیم و760 صبح بلیط بھ قیمت 6شنبھ 5الین آنادولجت روز 

این حین بھ  در. ماھھ بود بلیطش بالطبع كمي ارزان تر شد8 سال و 2پسرم چون . تاریخ مصاحبھ بود  نوامبر30نوامبر بلیط رفت گرفتیم و  25
نامھ دوم . د و ھمراه با مدارك بعدي ارسال كنیدگفتند دوباره پر كنی سفارت ایمیل زدیم و اعالم كردیم مدارك ارسالي ناقص است و اشتباه دارد كھ

فرستادیم بھ خاطر ھمان تغییر نا خواستھ   است و با آنكھ مدارك نامھ اول را خیلي زود5000شماره كیس ما تو رنج . بدستمان رسید  مھر ماه20
تومان   ھزار360مان را براي ترجمھ دادیم و ھزینھ بھر حال تمام مدارك. مصاحبھ دیر تعیین شد محل مصاحبھ اینقدر دیر بدستمان رسید و تاریخ

 ھزار تومان شد و از انستیتو پاستور تجریش 45ھم زدیم كھ  واكسن ھا را ھم كھ از قبل زده بودیم و تعدادي را نیز تمدید و كسري ھا را. شد
 .گرفتیم كارت واكسن بین المللي

 30و تمیز قرار داد و مدارك مالي را نیز از دو بانك بھ موجودي  تمام مدارك را مرتبفرمھا را مجددا پركردیم و ھمسرم در یك پوشھ كاور دار 
بھ ھمسرم را بھ ھمراه مدارك  خانھ و سند ماشین و ترجمھ ھاي كارت ملي و شناسنامھ سھ نفرمان و مدارك تحصیلي مربوط میلیون تومان و سند
جالب اینجاست كھ ما تمام مدارك تحصیلي و .  ھزار تومان ارسال كردیم68مبلغ  بھ DHL  روز قبل از مصاحبھ با پست25خواستھ شده دیگر 

یعني در مدارك . مدارك تحصیلي و كاري من نبود  كھ اصال نیاز بھ ارسال.. دومان را براي ترجمھ داده بودیم و با مھر دادگستري و  كاري ھر
 بھر حال. بنده و كاري مربوط بھ شخص  خواستھ شده گفتھ بود فقط مدارك تحصیلي

نیمھ  قرار گذاشتیم و smsaipa چھارشنبھ شب با.  ھزار تومان دادیم150تا پاسپورت داشتیم  خروجیھا را نیز پرداخت كرده بودیم كھ چون سھ
 . تومان شد ھزار27در پاركینگ پارك كردیم كھ ھزینھ آن  و ماشین را.شب با ماشین خودمان از شمال شرق تھران بھ سمت فرودگاه امام رفتیم

 success و smsaipa با. نخوابید فرودگاه رسیدیم بیدار شد و با اینكھ سومین بار بود سوار ھواپیما مي شد از شوق دیگر پسرمان از زماني كھ بھ
 تیم و بكمك بھ وقت آنكارا بارھا را تحویل گرف7:40ساعت . انجام شد و راحت و خوب 6پرواز ساعت . در آنجا اشنا شدیم و تبادل اطالعات
پیدا كردیم و با چمدانھاي ) بسمت راست( بود   را كھ چند متر جلو تر از درب اصلي خروج فرودگاه442دوستان راھي شدیم و خط اتوبوس 

ان البتھ دوست . شیطون كھ یك قدم ھم در این روزھاي سفر راه نرفت و تو بغل بود سوار اتوبوس شدیم سنگین و كولھ پشتي و پسر بچھ سنگین و
 .  لیر7/3آن ھم نفري   دقیقھ تا مركز شھر فاصلھ بود و ھزینھ45حدود . خیلي بھ ما كمك كردیند

خواست تا سوار اتوبوس دیگري شویم و دوباره بكش بكش چمدانھا و بالخره بھ مركز  چون راننده در اتوگار از ما. البتھ ما كمي دیر ھم رسیدیم
از فرودگاه تا ھمین مركز شھر بیائید چون  راستي اگر بخواھید با تاكسي. ا سرد و نم نم بارون بودھو. ھمان كیزیالي معروف رسیدیم شھر یا

  .بدھید  لیر باید70 یا 60فاصلھ زیاد است حدود 
. كمكان كردندولي دوستان . خیلي سخت بود و خستھ شدیم. پیاده رفتیم از قبل رزرو كرده بودند success از مركز شھر تا ھتل ازیلھان كھ خانواده

كھ فامیل ھمسرم در آنجا زندگي   صبح وقت گرفتھ بودیم و چون مي خواستیم عصر ھمانروز بھ سمت قیصیره10اونگان را براي  ما از قبل دكتر
 داشت سوار smsaipa با نقشھ اي كھ. گذاشتیم و رفتیم تا مطب دكتر اونگان را پیدا كنیم مي كنند برویم ، چمدانھا را نزد دوستان و در ھتل آنھا

پیاده كرد و رفتیم تو و فھمیدیم كھ یكي دیگر از  و او مارا كمي دور شھر چرخوند و جائي ما را . DUZEN تاكسي شدیم و گفتیم البراتوار
اتوار اصلي را البر كھ شدیم با زبان بي زباني فھماندیم كھ از دكتر اونگان وقت گرفتھ ایم و انھا آدرس داخل. مي باشد DUZEN البراتوار ھاي

  آنجا10و درست ساعت . ولي پیداش كردیم . انگلیسي بلد نیستند و جواب نمي دادند بھ ما دادند و دوباره ایندفعھ پیاده بھ سمت آنجا رفتیمو اصوال
 ھمسرم آزمایش خون گرفتند و از من و. تقریبا نفر آخر بودیم  .و ما پاسھا را دادیم و منتظر ماندیم تا نوبتمان شود. مطب خیلي شلوغ بود. بودیم

ولي بھ كساني . ظھر مراجعھ كنیم  بعداز3:30در آنجا فھمیدیم كھ مي توانیم از . براي معاینھ بیایید6براي بعد از ساعت  و. عكس قفسھ سینھ گرفتند
  را مي گویند و ما ھم كھ مي خواستیمساعت دیرتري) پول مي گیرند و كار راه مي اندازند یعني بدون كمك افرادي كھ( كھ شخصي اقدام مي كنند 

 .كارمان زودتر راه بیافتد بھ قیصریھ برویم پیش خودمان فكر كردیم بعد از نھار خوردن مجددا بر مي گردیم تا



  بودیم وليما با اینكھ آب و ھوا را در اینترنت چك كرده.( ھم گرفتھ بود و خیس شدیم خالصھ با تاكسي بھ ھتل دوستان برگشتیم كھ باران شدیدي
  (چتر را جا گذاشتیم

چمدانھاي نما را نیز در اتاقشان گذاشتیم و ھمگي براي خوردن ناھار رفتیم و ساندویچ  وقتي رسیدیم ھتل دوستانمان تازه اتاقشان را گرفتھ بودند و
 .لیري خوردیم كھ بد ھم نبود ولي ھمسرم چون بچھ نخورد ناراحت بود 3

باید حتما سھ ) سل( گفتند آزمایشات پسرتان  . تر برگشتیم كھ وقتي گفتیم مي خواھیم عصر عازم شویم و چھ و چھدوباره بھ مطب دك از ھمانجا
شنبھ بخاطر 5 پس روزھاي. ( ظھر باید انجام دھید و اصال قبول نكردند كھ ھمان روز آزمایش را بگیرند روز قبل از مصاحبھ باشد و فردا بعد از

 (بچھ ھا نمي گیرند رعایت سھ روز اعتبار آزمایش ، آزمایش سل برايتعطیلي شنبھ و یك شنبھ و 
خودمان توسط دكتر بھ سمت ھتلي كھ براي شب قبل از مصاحبھ رزرو كرده  ناچارا بعد از معاینھ. خالصھ، ھرچھ اصرار كردیم فایده نداشت

صبحانھ عالي و . و فوق العاده تمیز  ستاره4. ي خیابان سفارتدقیقا روبرو . best western 2000 ھتل. شب را ھمانجا بمانیم كھ. بودیم رفتیم
قیمت  و براي آن شب ھم توانستین با ھمان. تلفني رزرور كرده بودیم و تخفیف گرفتھ بودیم ما این ھتل را از قبل و بكمك یكي از اقوام. مفصل 

 .كردیم ok و آن دو شب آتي را ھم مجددا.  دالر100شبي . اتاق بگیریم
ھم  Free كتري برقي با چاي و نسكافھ. كردند چندین بار ھم چاي مار ار مھمان مي. پرسنل بسیار مودبي داشت. بھ ھمھ جا خوب بود يدسترس
 .داشت

 حواستان كامل بھ راننده .پیاده بھ سمت ھتل دوستان رفتم و كلیھ چمدان ھا را با تاكسي بھ ھتل خودمان آوردم من. ھمسرم و پسرم در ھتل ماندند
حاال بماند . پول خرد مي كنند باشد تا مثلھ من یكي از كیسھ ھاتان را دو در نكنند تاكسي ھا و مسیري كھ مي روند و ادعاھائي كھ مبني بر نداشتن

 .پیچاند در آن كیسھ چھ بود كھ راننده تاكسي در فاصلھ اي كھ من از ھتل پول خرد بیاورم از من كھ
 .كمي گردش در خیابان و استراحت گذشت آن شب ھم بھ. د و كلي خدا را شكر كردیمشانس آوردیم كھ چمدان ھا را نبر

 .باشد در خیابان جان اف كندي مي Best western 2000 آتاترك است و ھتلي كھ ما در آن بودیم بر خیابان Best راستي یادتان باشد ھتل
كولھ ھا ، دو چمدان را بھ ھتل امانت گذاشتیم و رفتیم ناھار خوردیم  م و بجزروز جمعھ نزدیك ظھر اسبابمان را جمع كردیم و اتاق را تحویل دادی

پارك . بھ نام كبابستان. سفارت فرانسھ پشت. خیابان آتاترك بعد از مطب دكتر جائي بود كھ واقعا دونر كباب خوشمزه اي داشت كھ در انتھاي
ھمسرم  جواب آزمایشات من و. سپس بھ مطب رفتیم.. بازي كرد و عكس انداختیمو پسرمان كلي  رفتییم) پارك قو( نزدیك مطب ھم بعد از ناھار 

و .  لیر بھ اتوگار رفتیم15تاكسي گرفتیم و با . بھ ھتل برگشتیم پسرمان ھم آزمایش سل را انجام داد و كارمان تمام شد و . 3:30ساعت . اماذه بود
خطوط خوب اتوبوسراني تركیھ مي  ھم جزو SOHA . Metro . احت با پذیرائي عالياتوبوس بسیار تمیز و ر. قیصریھ رفتیم با اتوبوس بھ سمت

 مي شوي ولي در تركیھ با ھمان مبلغ اینقدر بھت اخترام مي ذارن كھ آدمي كمي تو فكر مي تو ایران اگھ یك لیوان آب اضافھ بخواھي بدھكار.باشد
 شب 3 روز و 2. شھري بسیار آرام و زیبا. رسیدیم ودیم و نیمھ شب بھ قیصزیھ ساعت تو راه ب5كال با نیم ساعت استراحت وسط راه ، . رود

. رفتیم حركت كردیم و بھ ھمان ھتل SOHA صبح زود دوشنبھ بھ سمت آنكارا با ھمان اتوبوسراني .اوقات خوشي را با فامیل سپري كردیم
شدیم و بعد بسمت مطب دكتر رفتیم تا جواب آزمایش پسرمان را   مستقر. دالر دادیم براي ھتل200براي دو شب . لیر از اتوگار تا ھتل15دوباره 
در خیابان تانلي پر از . خوردیم قبل از مطب دكتر در ھمان حوالي در رستوران گردو ناھار.  دالر شد600ھر سھ نفر  كال ھزینھ مدیكال. بگیریم

 .از كیزیالي خیلي بھتر. فروشگاه و رستوران بود و خیابان خوبي بود
آقائي بسیار . پرسون پرسون پیداش كردیم. از مطب دكتر آدرس گرفتیم. ھمسرم بعد از اینكھ جواب آزمایش را گرفتیم رفتیم دنبال آرایشگاه براي

 بقیھ روز بھ كمي. ایران ھم ارزانتر در آمد  لیر گرفت كھ واقعا مي ارزید و از30متبحر موھاي ھمیرم را كوتاه كرد و با براشینگ  مودب و
 .خرید و استراحت گذشت

 2010 نوامبر 30 سھ شنبھ صبح –مصاحبھ  و اما روز
 با یكي دیگر از بچھ. قسمت چپ و راست ھم نداشت. صف طویلي در آنجا بود. سفارت رفتیم صبح زود بعد از خوردن صبحانھ پیاده بھ سمت
و . ولي از اشنائي با ایشان و ھمسرشان بسیار خرسند شدیم .تاري نبودنیاز كیان كھ البتھ كیسش ال. ھاي مھاجرسرا كھ در ھتلمان بودند آشنا شدیم

 .باھاشون آشنا شدیم چھ حیف كھ دیر و روزھاي آخر
سفارت مثل بانك بود و ھمھ پشت باجھ ھاي . ولي مصاحبھ فقط چند دقیقھ بود با اینكھ دم در خیلي معطل شدیم و كال كارمان تا ظھر طول كشید

وقتي  .  ) نفر3براي ( دالري پرداخت كردیم  2457 انگشت نگاري كردیم و ھزینھ. ید سرپا مي ایستادي تا كارت را انجام دھيبودند و با شیشھ اي
انجام مي دھید  آفیسر خانومي كھ خیلي ھم سرحال نبود ، فقط از ما سئوال كرد كھ در حال حاضر چھ كاري شماره ما براي سومین بار خوانده شد،

 ماه طول مي كشد و از ما 2 تا 1اما آقا باید یك پروسھ را طي كنند كھ بین  ا امضا گفت كھ ویزاي خانوم و بچھ را مي توانید بگیریدو بعد از چند ت
یك نفرمان مي تواند براي گرفتن آن اقدام كند  كھ مي خواھید با ھم ویزا بگیرید یا االن مال خانوم و بچھ را بدھم؟ كھ ھمسرم گفت اگر سئوال كرد

گذاشتیم تا وقتي برگشتیم  ما فرم را درون كیفمان.  سئوالي ھمراه بود8و برگھ آبي را بھ ما داد كھ با فرم  . با ھم مي گیریم و آفیسر گفت كھ بعلھ–
 ط بھ ما مي باشدبعد فھمیدیم كھ فرم آبي كھ یك برگھ دیگر بھ آن وصل شده بود و مربو آن را مطالعھ كنیم و با حوصلھ جواب آنھا را ایمیل كنیم و

 . سئوالي باشد9باید 
 . سئوالي را جواب دھد ولي بھ ما ایمیل نزده بودند9بودند كھ باید  ھم ھمین طور بود و برایش ایمیل زده smsaipa جالب اینجاست كھ

پرواز راحتي بود ، باز ھم  عزیز گذراندیم و خیلي خوش گذشت و چھارشنبھ شب ھم بھ سمت تھران كھ smsaipa گردش با شب آخر را با
  .برگشتیم

رفتن   از كیزیالي بھ فرودگاه242اتاق و كمي خرید و استراحت در ھتل و بعد با ھمان اتوبوس  خود چھارشنبھ ھم بیشتر بھ جمع آوري و تحویل
 .و منتظر شدن تا پرواز گذشت freeshop و خرید از

باجھ تلفن براحتي با خرید كارت تلفن  وجود دارد و ptt در آنكارا در ھمھ محلھ ھا دفاترزدن بھ ایران برایتان بگویم كھ  یك نكتھ در رابطھ با تلفن
 . بین المللي و قیمت مناسب قابل استفاده مي باشد

كھ البتھ تعطیالت . و در انتظار كلیرنس بھ سر مي بریم  سئوالي را پركردیم و یك ھفتھ بعد براي سفارت ایمیل كردیم9وقتي برگشتیم ، فرم 
 ما چھ باشد ؟ كریسمس این وسط آمد و تا قسمت



 .فعال كھ در ھوا معلقیم
با راننده تاكسي . نیست  بعد از ظھر بیشتر4ساعت بازدید تا . براي دیدن موزه آتا ترك رفتیم و تعطیل بود  نكتھ دیگر اینكھ بعد از ظھر چھارشنبھ

 ادرسھا را ھم از قبل نوشتھ شده روي كاغذ. نگذارید با تاكسي متر ازتان پول بگیرند ھا تا مي توانید چانھ بزنید و قبل حركت باھاشون طي كنید و
 .داشتھ باشید

 .و چتر در ھر حال یادتان نرود و نكتھ آخر اینكھ اگر بچھ دارید حتما حتما كالسكھ با خودتان ببرید
  . و ھمسر عزیزشو نیاز كیان success خانواده و smsaipaدرآخر تشكر و قدرداني از مھاجرسرا ، 

 
 

 سالم دوستان
آب افتاده برداشتمش  نزدیك خروجي) چون حیاط را شستھ بودند(بھ خانھ آمدم دیدم كھ یك پاكت در داخل آبھا  در خرداد ماه وقتي صبح از بیرون

 ... اري باشھ ویكدفعھ فكر كردم كھ ممكنھ نامھ قبولي الت و دیدم نام خانومم روش نوشتھ شده اول نمي دونستم چي ھست بعد
. 
. 
. 
. 

 (ویزا سفرنامھ دوم جھت گرفتن( ادامھ سفرنامھ 
 روز دیگھ روزھاي جمعھ سایت را چك نمایید و ھر زمان كھ 60 تا 40گفتند كھ از   دسامبر مصاحبھ داشتیم و بھ ما برگھ آبي دادند و2ما روز 
توجھ بھ تعطیالت سفارت آمریكا در آنكارا كھ از  ما با. زا بیاید بھ سفارت شما در سایت اعالم شد یكي از اعضاء خانواده براي گرفتن وی شماره
ھمگي افرادي كھ كلیر  شده بود انتظار داشتیم كھ كلیرمون مدتي دیرتر اعالم بشھ ولي با این حال ھمانطور كھ  ژانویھ تعیین1 دسامبر تا 17تاریخ 

 دسامبر با كمال ناباوري دیدیم كھ شماره ما بعد 23تا اینكھ روز . چك مي كردیم سایت راخوردند اطالع دارند و تجربھ كرده اند روزي چند مرتبھ 
حاال باید یك ھفتھ صبر مي كردیم تا تعطیالت  .خیلي خوشحال شدیم و در سایت یك ھوراي حسابي كشیدیم. روز در سایت اعالم شده است 21از 

اما وقتي . امتحان كنم  ر زمان كھ كلیر بشم مي خواھم با قطار برم آنكارا و این روش را ھمنوشتھ بودم كھ ھ من قبال در سایت. سفارت تمام بشود 
بروم ولي دیدم كھ برنامھ پروازھا با رفت و برگشت من جور در نمي آید و  كلیر شدیم با توجھ بھ وضعیت برفي ھوا تصمیم گرفتم با ھواپیما

این سفرنامھ را . گرفتم اتوبوس را امتحان كنم و بلیط قطار ھم اصال نیست بھ ھمین دلیل تصمیمدلیل تعطیالت بلیط ھواپیما گران است  ھمچنین بھ
براي گرفتن بلیط با . نمایند دوستان با جزئیات سفر با اتوبوس بیشتر آشنا شوند و راحتتر بتوانند تصمیم گیري ھم بیشتر بھ این دلیل مي نویسم كھ

 1 روز 13 تومان براي روز شنبھ ساعت 60000 آنكارا بھ مبلغ –تھران  VIP اتوبوس بلیط. زرو كردم شركت رویال سفر تماس گرفتم و بلیط ر
اتوبوس ( نفر 9 با 14با یك ساعت تاخیر ساعت  روز شنبھ بھ ترمینال رفتم و اتوبوس.  ساعت در راه خواھیم بود36تھیھ كردم كھ گفتند  ژانویھ

 در طول سفر با. صندلیھاي اتوبوس كامال راحت ھستند و من در طول سفر خستھ نشدم. كرد مسافر بھ سمت آنكارا حركت)  نفره است27
جالب . ھمسرشان براي گرفتن ویزا بھ آنكارا مي رفتند ھمسفران خوبي آشنا شدم كھ یكي از آنھا نیز كیس التاري بود و كلیر شده بودند و ھمراه

البتھ ما روز مصاحبھ . بودند امبر كھ ما مصاحبھ داشتیم مصاحبھ داشتند و با ما ھم كلیر شده دس2در ھمان روز  (آقا محسن(اینجا بود كھ ایشان 
  دقیقھ در آنجا45 مرز بازرگان بود كھ تسمھ ماشین در زنجان پاره شد و حدود -تبریز –  زنجان- مسیر اتوبوس تھران. ھمدیگر را ندیده بودیم 

نبود خوشبختانھ من یك پتوي مسافرتي با خودم برده بودم  در راه ھوا سرد بود و اتوبوس ھم زیاد گرم. معطل شدیم تا دوباره اتوبوس بھ راه افتاد
پاسگاھھا دو نفر نیروي  در بین راه در یكي از. بھ صوفیان رسیدیم كھ اتوبوس براي شام نگھ داشت  23:30 حدود ساعت. كھ بھ دادم رسید

. مي پرسیدن براي چھ منظوري بھ تركیھ سفر مي كنید و بھ كدام شھر مي روید ك كردند و از ھمھانتظامي سوار اتوبوس شدند و پاسپورتھا را چ
و اون دوباره پرسید عموت كدام شھر است  عزیز حقیقت را گفتم و در جواب گفتم كھ دارم براي دیدن عموم مي رم تركیھ user توصیھ من ھم بھ

جواب داد دارم میرم سفارت براي گرفتن ویزا و اون ھم چیزي  اما وقتي از آقا محسن پرسید كجا مي روید . و من جواب دادم آنكارا
پیاده . مرز ایران رد بشن   اتوبوس در صف بودند تا چك بشن و از12دقیقھ بھ مرز بازرگان رسیدیم كھ دیدیم حدودا  3:45ساعت . و رفتنگفت 

تومان براي عوارض خروج و ھالل احمر پرداخت كردیم و وسایلمون را چك  11800 نفري. شدیم و ساك ھامون را گرفتیم و رفتیم داخل سالن 
اتوبوس بازرسي شد و آمد و ما بعد از حدود  افسر مربوطھ پاسپورت ھامون را مھر خروج زد و رفتیم بیرون مدتي منتظر ماندیم تابعد  كردند و

بھ ایشان  منتظر ماندیم دیدیم راننده نمي آید تازه متوجھ شدیم كھ پاسپورت راننده مشكل دارد و یك ساعت و نیم سوار اتوبوس شدیم ولي ھر چھ
. منتظر بمانید تا افسر مافوق بیاید و در مورد ایشان تصمیم گیري نماید دھند كھ از مرز ایران بیرون برود و بھ ما گفتند كھ باید تا صبحاجازه نمي 

آمد گفت چون قبال بھ این راننده تذكر  افسر مافوق ھم صبح كھ. در اتوبوس و در سالن گشتیم تا صبح شد ھوا ھم خیلي سرد بود خالصھ تا صبح
  بھ وقت تھران بود كھ كارھاي اداري10:40خالصھ ساعت . خوي یك راننده جایگزین بیاید اده ایم قابل گذشت نیست و تماس گرفتند تا ازد

در راه با توجھ بھ تاخیرھاي انجام شده چون دیدم . كردیم تعویض راننده و مرز تركیھ انجام شد و باالخره سوار بر اتوبوس بھ سمت آنكارا حركت
براي خودم و یك دابل براي آقا  مي رسیم از تلفن كارتیھاي بین راه با عباس آقا تماس گرفتم و گفتم یك اتاق سینگل خیلي بد موقع بھ آنكاراكھ 

 صبح بھ 2( صبح بھ وقت تھران 3:30 ژانویھ ساعت 3دوشنبھ ) .  دالر65دابل شبي   دالر و45سینگل شبي . (محسن در ھتل سگمن رزرو كند
آب . بستھ بادام زمیني دادند و چند بار ھم چاي  راستي در اتوبوس فقط یك بستھ شامل كیك و آبمیوه و یك. در ھتل سگمن بودیم ) كاراآن وقت

سگمن از ھتل  از نظر من ھتل. كھ از غذاي رستوران بین راه استفاده نمي كنند با خودشون غذا ببرند بھ ھمین دلیل دوستاني. معدني ھم بود
 دالر براي اتاق سینگل از ھتل ازیلھان ارزانتر مي 3در ضمن شبي  داراي امكانات بھتري مي باشد و تمیزتر و شیك تر نیز مي باشد وازیلھان 

رفتیم جلو سفارت و با ) خانوادگي بودند كھ در اتوبوس ھمراه ما بودند و كیس( با دوستانمون آقا محسن و آقا حمید 11ساعت  روز دوشنبھ. باشد
 ups فرستادنمون بھ طبق معمول شماره گرفتیم و بعد از اعالم شماره پاسپورتھا را تحویل دادیم و  كھ وارد سفارت شدیم و13یم تا ساعت ھم بود

روز اول گذشت و در . را تحویل گرفتم و برگشتیم ھتل ups دادم و برگھ) پاسپورت  لیر براي ھر14( لیر 42در آنجا ھم كارت ھتل را بھ ھمراه 



 ups شد و چھارشنبھ ups آقا حمید تحویل پاسپورتھاي) سھ شنبھ(روز دوم . نشده بود ups چك كردیم و ھنوز پاسپورتھا تحویل ups سایت
 12 شد و روز پنجشنبھ ساعت ups  تحویل15:30پاسپورتھاي من و آقا محسن روز چھارشنبھ ساعت  پاسپورت ھاشون را بھشون تحویل داد ولي

پس از تحویل گرفتن پاسپورت ھاتون اسپل ھا نام ھا و  دوستان حتما توجھ داشتھ باشند كھ. تحویل گرفتیم ups ون را ازدر ھتل پاسپورت ھام
بھ خاطر اشتباه در  تاریخ صدور ویزا و كال ویزا را كامل چك كنید چون چند نفر را در جلو سفارت دیدیم كھ تاریخ تولد و تاریخ انقضا و
 .تھ بودندویزاھاشون از ایران برگش

تصمیم ) ھمسرشون من و آقا محسن و(  حركت مي كردند و ما 18آنكارا بھ تھران مي آیند روز جمعھ ساعت  كھ مستقیم از VIP اتوبوسھاي
) .  لیر60نفري ( آنكارا از ترمینال آنكارا بھ سمت مرز حركت كردیم  بھ وقت15گرفتیم كھ تا روز بعد صبر نكنیم و با اتوبوسھاي ساعت 

در ضمن . نیز از اتوبوس ایراني بھتر بود نفره بودند و جاي پاشون چندان راحت نبود ولي كامال گرم بود و از لحاظ پذیرایي 40 وبوسھاي تركیھات
كس ، ع كھ در آن تعداد زیادي فیلم سینمایي ، فیلم شھرھاي مختلف تركیھ ، تعداد زیادي موزیك تاچ بود با یك ھدفون LCD در جلو ھر مسافر یك

 ساعت مدت كمي جھت 4اتوبوس ھر . بھ زبان تركي بودند البتھ ھمھ.  كانال تلویزیوني بود كھ تا مرز كامال سرگرم بودیم4، دو بازي و 
ھمھ مسافرھا   كیلومتري مرز اتوبوس نگھ داشت و كرایھ30حدود . خوب بود و خستگي پاھامون در مي رفت استراحت نگھ مي داشت كھ بسیار

بھ مرز رسیدیم بعد خیلي راحت و بدون معطلي پیاده از مرز رد   بھ وقت آنكارا10:30بھ ماشین ون داد ما سوار ون شدیم و ساعت تا مرز را 
كھ بھ تبریز رسیدیم و از   ساعت طول كشید3 تومان حدود 12500آنجا ھم با یك سواري با نفري . رفتیم بیرون گمرك  شدیم و با یك میني بوس

از ھمسفران خوبم . بھ تھران رسیدیم ) 22:30ساعت ( ساعت بعد 7راحت حدود   تومان دادیم و با اتوبوسھاي تك صندلي11000تبریز ھم نفري 
 .براي من راحتتر كردند آقا محسن و آقا حمید كمال تشكر را دارم كھ در این سفر دوستان خوبي بودند و سفر را در این سفر،

سایت كمال تشكر را دارم كھ با راھنمایي این دوستان بود كھ توانستم بھ  را و مخصوصا مدیران ایندر ضمن واقعا از دوستان خوب مھاجرس
  .اشكال ویزاھامون را بگیرم راحتي و بدون

 
 سالم بھ دوستان گلم در مھاجر سرا

 ؟!سفرنامھ جمع و جور در خدمتتان ھستم  با یک
 . گرفتمسر بھبودی  من بلیط و ھتل رو از آزانس جام جم پرواز

  تومان278000) ھما(بلیط ایران ایر 
  تومان371000مبلغ  روز بھ7ھتل برا 

 .ھمان شبی کھ متاسفانھ سانحھ سقط در ارومیھ بھ وقوع پیوست درست. ژانویھ رفتیم فرودگاه و پرواز کردیم 9خالصھ روز یکشنبھ 
لحظات پرواز شما سقوط کرده  بی کھ شما پرواز داشتھ اید ودر ھمانھتل و میشنوید کھ یک ھواپیما درست در ھمان ش حاال تصور کنید رسیدید
 (ترس+ناراحتی .(است چھ حالی میشوید

 . تشریفات الزمھ صورت گرفت و امدیم بیرون رسیدم انکارا و
 .ھاواش اتوبوسھای ھاواش و بلدیھ رانبینید اصال نمیتوانید چون درست جولوتون ھستند مخصوصا در این جا بگم اگر ھم بخواھید

 .دارد  متر در سمت راست شما ھنگام خروج قرار60-50اتوبوس ھای بلدیھ 
 .( 700لیر  ھر( لیر 65اومدم و سریعا یک تاکسی گرفتم بھ مقصد ھتل اوزیلھان بھ مبلغ 

 .رسیدم و اتاق رو تحویل گرفتم
 . اب میخورد $ 50برا من شبی  اتاق تمیز و بزرگی بود کھ در واقع

گوگل ارث گرفتھ بودم رفتم سمت سفارت برای شناسایی سفارت و مطب دکتر کھ خیلی  از مستقر شدن با کمک نقشھ ھایی کھ ازبالفاصلھ بعد 
 .پیداشون کردم راحت

دقیقھ و بھ نظر من اگر ھوا مناسب باشھ و سردتان نشھ ارزش تاکسی  20  دقیقھ میشھ و تا مطب دکتر15-10پیاده از اوزیلھان تا سفارت حدود 
 . لیر اب بخوره8- 7ونھایتان تاکسی ھم بگیرید فکر نتمیکنم باتون بیشتر از  رفتن ندارهگ

 .اونگان جون عملیات شناسای برگشتم ھتل و مدارکمو آماده کردم برای فردا کھ میخواستم برم زیارت بعد از
 :  ژانویھ10 شنبھ 2روز 

 . و راه افتادم بھ سمت مطب دکتر اونگانمدارک الزمھ رو مرور کردم پاشودم وصبحانھ رو در ھتل زدم و
 .4 رفتم تو و مدارکو دادم کھ منشی منو صداکرد گفت بایید بریدداخل ساختمان طبقھ رسیدم دم در و

 .دکتر اونگان  رفتھ بودم تو بھ ھوای237بلھ در واقع اولین البراتوار رو کھ دیدم تو شماره 
 4خالصھ رفتم طبقھ 

 .نشستم لیر دادم و منتظر 75پاسپورت و عکس و مبلغ 
 .ازمایشگاه پزشکی را داشتھ باشم نھ ھمھ ھم ایرانی بودن واصال احساس اینکھ در کشوری غریب اونم تو... ماشا

 .وبعدش رفتم برا عکس گرفتن و اونم اوکی شد اول از ھمھ خون دادم و مجدد منتظر نشستم
 ؟!پیش خود دکتر واسھ معاینھ فنی  کھ برم 3ساعت  و بعدش وقت دادن برای ھمان روز بعدظھر

 .  و مجدد رفتم دکتر3خوردم و کمی خرید و شد ساعت  سریعا برگشتم ھتل و سپس ناھار رو
  پرسید مثل دکتر ھمان سواالت ساده رو

  الکل
 اعتیاد
 دیابت

 ....و



 ؟!$  دالر200 عدد واکسن بھ مبلغ 3از اون نوش جان کردن  کھ ھمھ جوابام منفی بود و بعد
  ... اصال بھ کسی پول ندیدن بھ عنوان لیدر و را کارھای پزشکیتونب

 نداره چون خیلی ساده ھست واارزش
 .  بایید برا جواب3وقتی کارام تمام شد منشی دکتر گفتفردا ساعت 

 ....اومدم بیرون و انکارا گردیو خرید و
 !  نشینی با دوستان ھستشاز ھتل ھست بارھای خوبی برا شب دورور ھتل و کال اون منطقھ ای کھ پر

 :  ژانویھ11شنبھ 3روز 
  رفتم و جوابمو گرفتم  بشھ برم جواب ازمایشمو بگیرم تا بالخره موعد رسید و3فقط منتظر بودم ساعت 

 !.... شبھا ھم تفریحات سالم داشتیم  عزیز کمی پیاده روی کردیم و33بعدظھر ھم بھ اتفاق سامان 
 :  ژانویھ12 شنبھ 4روز 
  خاصی نداشتم جز اتظار برا مصاحبھ ارھیچ ک

 ! سیتیزن امریکا بود کھ تو چند روز اشنا شده بودم زدیم بیرون کلی استفاده کردیم تو این روز با یکی از ایرانی ھای ھتل کھ
 ؟!با کمی استرس الکی خابیدم  شب کھ رسیدم ھتل سریعا تمام مدارکمو مجدد برسی کردمو امادشون کردم برا سفارت و

 : ژانویھ13 شنبھ 5روز 
 . بیدار شدمو و شروع کردم بھ اماده شدن6ساعت  صبح از حولم

 ! کردمو رفتم پایین برا صوبونھ مدارکمو مجدد چک کردم و خودمو مرتب
 .سمت مقصد راه افتادم ھمرا با استرس الکی یک صوبونھ مشتی و پر انرژی زدم و یا علی گفتم بھ

 ! استرسیدم بیشتر میھرچی بھ مقصد نزدیکتر میشدم 
میکنن ایجا بود کھ آروم شدم و با یکی از دوستا جدیدم بھ نام ارش اشنا  خالصھ رسیدمو دیدم بھ بھ اینجا کھ تھرانھ و ھمھ دارن فارسی صحبت

 .پشت سرھم شماره گرفتیم و سریعا با ھم پسر خالھ شدیم شدم کھ اتفاقا
 : نحوه ورود بھ سفارت

 نفر رو بھ زور داشت و در این مرحلھ 10کھ کنجایش  وال از یک در کوچیک فلزی وارد یک محوطھ کوچیک شدیمما سمت چپ واستادیم وا
 .رو کنترل میکردنو بعدش تو یک صف بھ صورت نیم داره وامیستادیم طبق لیست خودشون مامورا ترک اسم ھا

  داخل موبایل رو تحویل دادم دونھ دونھ رفتیم
  سپس از گیت رد شدمپاس رو ھم تحویل دادم و 

 . شدیم رو تحویل گرفتم و از در سمت راستی از اتاق نگھبانی رد شدم و وارد در واقع صف سوم پاس
 . پشت یک در تقریبا تمام شیشھ ای ایستادیم تا نوبت من شد

 .مدید شد و من رفتم داخل و یک بھ چپ چپ زدم و ھمون خانومھ کھ خوبم فارس صحبت میکرد رو تق تق در باز
 ! گفتم فارسی لطفا شناسنامھ و پرسید فارسی یا انگلیسی کھ منم+  تا عکس رودادم 2پاسپورت و 

 . و مجدد بھ چپ وارد سالن انتظار شدم برا مصاحبھ و یک شماره خوشگل و روند بھ من داد و من یک بھ راست راست زدمو
 ! ھمھ راحتن بکل استرسم پریدشدم و جو جالب اونجا رو دیدم کھ  جالب بود برام ھمچین کھ وارد

نشست و شروع کردیم بھ گپ زدن خیلیم  تابلو شماره انداز نشستم و منتظر موندم کھ بلفاصلھ بعد از من ارش ھم اومد و کنار من رفتم دقیقا جلوی
 ؟!خوشگل با ھم میگپیدیم 

 .افتاد رفتم برا انگشت نگاری و مجدد نشستم بالخره شماره من
 .و دوباره نشستم $ 819برا پرداخت  د شمارم افتاد و رفتمدقیقھ بعد مجد 15

  وبالخره نوبت مصاحبھ من رسید
 : مصاحبھ

باید تصحیح کنم و برگھ رو دادو منم درستش کردم و بعدشم  رفتم جلو باجھ و بعد از سالم گفت قسم بخور کھ پریدم وگفتم اول ادرس محل کارمو
 قسم خوردم

  میکرد وزیر نظر گرفتھ بود د مسلط بھ فارسی بود و یک اقای جوان ھم پشت سرش نشستھ بود ومنو فقط نگاهمصاحبھ میکر خانمی کھ با من
  سواالت بدین صورت بود

 ...... در کجا کار میکنید کھ گفتم -1
 ماھھ N چھ مدت اونجا ھستید کھ گفتم -2
 .گفتم تو کار شاسی سازی ھستم چھ چیزیدرست میکنید کھ -3
 ..... بودید کھ گفتم درقبال کجا  -4
  بود کھ خانمھ برگشت و با اون اقاھھ صحبت کوچیکی کردو رو بھ من کرد وگفت اینجا -5
  تبریک میگم شما کارتون درست شده و مدارکتون کاملھ و فقط مراحل اداریش مونده کھ
 .فھمیدم باید برم برا کلیر شدن کھ

 .رسالی خودم دیدم و یک چیزایی از قبل حدس زدما من قبل از شروع مصاحبھ برگھ ابی رو زیر مداک
فرستاده ام کھ پیداش کرده و  براتون DHL بانکی دارم و گفتم با مدارک اسپانسم خواست کھ من خیلی محکم گفتم من نامھ تا یادم نرفتھ بگم از من

 .یک نگاه کوچیکی بھش کرد ھمین
 .ھتل ھ جا گذاشتم و اومدم بیرون سفارت و بعدشمشد اصل مدرک دانشگاھیمو تو ھمون باج بعدشم نمیدونم چی

  33بعدظر ھم رفتم ھتل بیوک ارشان پیش سامان 



این قسمتش رو سامان خوب  باھاش حال کردم و شبشم با ارش و یکی دیگھ از ایرونی ھای ھتل شب رو جشن گرفتیم کھ کھ تو این چند روز خیلی
 .یادشھ

 . انکامال درجمعھ و شنبھ و یکشنبھ رو ھم خرید کردم 
 ؟!ھمینطور برگشتشو  و. میشھ km 5.2من از اوزیلھان تا انکامالو پیاده رفتم .مال خوبیھ 

 ؟! بامداد 1اومده شد   بپریم با تاخیرات پیش19:15یکشنبھ ھم اومدیم فرودگاه کھ 
 امیدوارم خوشتون اومده باشھ دوستان گلم

 . دیر شد ببخشید
 . یا ھمین قسمت در خدممتون ھستماگھ سوالی داشتین با پیام خصوصی

  .امید گرفتن ویزای ھمھ بچھ ھای باحال و با صفای مھاجرسرا بھ

 
  با سالم

 با 112قرار گرفتم اتاق   ایران ایر بھ انکارا رفتم در ھتل گلد320 ساعت تاخیر با ایرباس 4ترکیھ شدم بعد از   ژانویھ یکشنبھ عازم16در تاریخ 
 .  دالر60صبحانھ شبی 

برای  روز بعد.  جواب داد 3خون گرفت و عصر ھمون روز ساعت + رفتم عکس ار قفسھ سینھ انداخت  روز اول بھ کلینیک جناب اونگان
  داشتی ؟ سیگار میکشی ؟ معاینھ رجوع کردم و اول چند سوال کرد گفت آیا عمل جراحی داشتی ؟ ایا مریضی

  ( گفت وری گوود( دنسازیم ب خیر آقای دکی جان من بدنساز ھستم و اینم کارت
  . خیر ندارم. گوشی سینھ را معاینھ کرد درد داری نداری  گفت لباس در بیار اول فشار خون را گرفت بعد با

  ( پایین نره از گلوت(  دالر دادم 120بعد از اتاق بیرون اومدم و .  واکسن وارد بازوم شد 2ھمزمان  حواسم نبود دیدم
 2011 / 1 / 20پنج شنبھ . پرونده من را دادن و آماده میشدم برای روز موعود  میم بھ ھتل برگشتم و پس فردای اون روزبعد بھ اتفاق دوست گرا

منم ریلکس داشتم حال میکردم و ریشم را زدم بعد از حمام  صبح اول رفتم حمام دوش گرفتم صدای تلویزیون زیاد بود ابرو داشت میخوند6ساعت
زود وارد اتاق شدم  . کردم دالر ھا و ھمھ چیز آماده منم آوازخان از اتاق بیرون اومدم و رفتم صبحانھ خوردم بار چکپرونده را برای آخرین 

 . کروات را پوشیدم و تیپ حرفھ ای شد+ کت شلوار 
 حالیم نبود بیخیال بودم رفتم بھ سفارت آمریکا ایرانیھای زیادی اونجا بودن و خیلی ھا دلھره داشتن منم خدایی  دقیقھ با دوستم8 : 10ساعت 

 . ویزا مراجعھ کرده بودن چند ایرانی معروف ھم برای
نشستم رو صندلی و آھنگ دختر آتیش پاره اندی یادم اومد و شروع کردم بھ خوندن در  .  بود405اول ترکھا رفتن داخل بعد ایرانی ھا شماره من 

نگاری گفت دست چپ و بعد دست راست بعد دو   برای انگشت7 را نشان داد من رفتم باجھ 405حال بود کھ تابلو داخل سفارت شماره  ھمین
  میکنم برو بشین صدات) . انگشتان شصد (  دست انگشت

ورقھ زرد گرفت دیگری آبی بازھم آبی نفرات زیادی آبی میگرفتن  منم مانند یک بچھ گل رفتم سره جام و نشستم و مردم را نگاه میکردم یکی
 . ایران و نامھ میگرفت من گفتم اگھ بھ من گفت میگم بیخیال نامھ یکی باز باید میرفت

   دالر دادم819 بیاد باجھ منم رفتم و 405اعالم کرد   لحظاتدر ھمین
   اعالم شد ماھم رفتیم6 بھ باجھ 405دقیقھ بعد شماره  40بعد باز نشستم و حدود 

  قسم بخور دست راستت را ببر باال و
 : سوالھا

  بگو چیکار میکنی ؟این زمین تو شمال بگو ؟ از کارت اول از مدرک اسپانسرت بگو ؟ از حساب بانکیت بگو ؟ از
  . جوابش را دادم منم خیلی آرام ریلکس

 روز کاری برای شما ویزات میاد ماشین مشکی ھست تو البی ھتل 4و تا  ups این رسید را ببر. تمام مدارک شما درستھ و خیلی منظم : گفت 
 . گذرنامت اینجا میمونھ منتظر باشید

 .  لیر رویھم گرفت و فقط آدرس ھتل را خواست دادم14گرفتم  بقیش را لیر دادم و 50یک  ups منم حال کردم و رفتم
تکیال دعوت کرد منم دعوت اورا  ھا فھمیدن کھ من با یک گل بھ فینال رسیدم اونھا خیلی خوشحال شدن یک ایرانی مرا بھ اومدم ھتل و ایرانی

 . بودم پذیرفتم شب اون روز ھم بھ بار رفتم و ساعتی اونجا
بودن ھم صخبت شدم در قسمت البی ھتل بودم و دیدم کھ ماشین  ups  روز بود کھ منتظر3وز با یک زوج ایرانی کھ اونھا ھم فردای اون ر

  . زوج را داد و بعد نامھ ویزا مرا داد مشکی اومد و اول ویزای اون
/ پانورا / مال  ی نداشتم و بقیھ روزھا را در آنکا لیر دادم بعد دیگھ کار19فیش چیپس سفارش دادم و  موقع ناھار شده بود رفتم پانورا و یک

 . اوپتیموم گذروندم
حاج ایمان  بعد از چک مدارک گفتن تاخیر داره مارا بھ یک قسمت متروکھ بردن و در اون لحظھ بود کھ روز آخر ھم فرا رسید بھ فرودگاه اومدم

 . را دیدم و آشنا شدیم
 .آمریکا سفر کنم ھنوز معلوم نیست چھ ماھی بھ.  دقیقھ صبح وارد ایران شدیم 20 و 3در ساعت حدود   تاخیر پرواز ما انجام شد و3 : 25بعد از 

  . توکلتون بھ خدا باشھ. سفارت ریلکس آرام خونسرد باشید  در. من ھیچ مدارکی را برای سفارت ارسال نکردم : نکتھ آخر 
  تندرست باشید موفق شاد

 
 



 با سالم بھ ھمھ دوستان خوبم
کنھ در قالب این سفرنامھ بنویسم و بھ  مصاحبھ ما ھم انجام شد سعی می کنم تجربیات و مواردی رو کھ می تونھ بھ دوستان کمک ز آنجاییکھا

 .سایت در اختیار بقیھ کاربران قرار بدھم عنوان جبران بخش خیلی کوچکی از کمکھای این
  :ثبت نام

احتمالش رو تقریبا  ثبت نام کردم و از آنجاییکھ ھیچوقت تصور قبولی رو ھم در ذھنم نداشتم ولحظات  من در آخرین روز ثبت نام و در آخرین
روزھای اول خرداد ھمسرم یک پاکت نارنجی توی پارکینگ پیدا کرده  صفر می دونستم، کال این موضوع رو فراموش کرده بودیم کھ ناگھان در

یا انجمن مھندسی میاد ھست و  اون نامھ ھای معمولی است کھ بعضا از شرکت ھواپیمایی ونام من ھست و فکر کرده بود از  بود و دیده بود بھ
 وقتی من بھ منزل اومدم نامھ رو بھ من داد کھ باز کنم و من ھم کھ اصال بھ یاد! بود روی کابینت آشپزخونھ انداختھ بود و کلی ھم آب روش ریختھ

ولی چون مطمئن نبودیم و فکر می . کلی خوشحالی کردیم ھ یھو فھمیدیم کھ نامھ قبولی ھست والتاری نبودم کلی نامھ رو زیرو کردم و خوندم ک
تقریبا ... ایمیل و  یا سر کاری باشھ، بھ سایت التاری مراجعھ کردیم و با کمی جستجو بررسی شماره تلفن و کردیم از اون نامھ ھای قالبی و
شدیم و از اونجا بود کھ فھمیدیم چھ تعداد موارد مشابھ ھستند و یواش یواش بھ  مھاجرسرا آشنابعد از چند روز با . مطمئن شدیم نامھ واقعی است

 .کار امیدوار شدیم ادامھ
 :اول فرمھای مرحلھ
 روزه رسید و بھ 6 تومان ارسال کردم کھ تقریبا 39500بھ قیمت  معمولی TNT  رو پر کردم و بھ ھمراه عکس ھا با122 و 230سریعا فرمھای 

پیگیری کنید و نھایتا در پیگیری مجدد   ھفتھ دیگر مجددا4 تا 2مکاتبھ کردم کھ دریافت بستھ رو تایید کنند و جواب اومد کھ  kcc  تحویل بامحض
 .دریافت بستھ را تایید کردند

نھای کودکی رو از روی سوابق واکس دکتر تجریش. بھ پاستور تجریش مراجعھ کردیم و کارھای واکسیناسیون رو شروع کردیم در این فاصلھ
 رو برای من نزد و MMR قبال اوریون گرفتھ بودم و در سربازی ھم مننژیت رو زده بودم تاریخ تولدمون وارد کارت کرد و با توجھ بھ اینکھ من
ر زمانھای مقرر نوبت ھپاتیت برای ھر دومون د 3رو تجویز کرد و بھ ھمراه کزاز و  MMR فقط دو نوبت مھر کرد ولی برای ھمسرم دو نوبت

مسعود ابتدای  آبلھ مرغان گرفتھ بودیم نزدیک مصاحبھ کھ شد تست تیتر آبلھ مرغان رو در آزمایشگاه با توجھ بھ اینکھ قبال ھر دومون. زدیم
 .دیمبا توجھ بھ فصل سرما آنفوالنزا رو ھم در تجریش ز  تومان با دفترچھ دادیم کھ نتیجھ مثبت بود و البتھ6000میرداماد نفری 

موندیم تا اینکھ برای ماه  بودن فرمھا رو گرفتم و منتظر Acceptable مکاتبھ کردم و تاییدیھ kcc فرمھای اول با  ماه پس از ارسال2حدود 
 .ژانویھ کارنت شدیم

 
  :(بخوانید رو" ارسال مدارک"بھ این قسمت توجھ کنید و پاراگراف (مھم 

اعالم کنند کھ نھایتا طی ایمیل مجدد تاریخ مصاحبھ رو برای اواخر ژانویھ از  ا تاریخ مصاحبھ رات kcc بھ محض کارنت شدن مجددا مکاتبھ با
 کھ تاریخ مصاحبھ ما رو تایید کنند و سفارت در پاسخ اعالم کرد با توجھ اینکھ ھنوز بالفاصلھ با سفارت مکاتبھ کردم ایمیل متوجھ شدم و طریق

 .اعتماد کنید kcc نامھ دریافتی از انیم تاریخ مصاحبھ شما رو تایید کنیم و شما بھفایل شما رو دریافت نکرده ایم نمی تو
 :بلیط

تصمیم نداشتیم  با توجھ بھ اینکھ اساسا. البتھ طی این فاصلھ برای رزرو بلیط و ھتل اقدام کردیم  روز نامھ دوم دریافت شد و20پس از حدود 
 ماه زودتر بود بلیط با قیمت تقریبا 1.5و با توجھ بھ اینکھ حدود  رکیش بلیط رو رزرو کردیمدرگیر تور و دالالن بشویم، مستقیما از سایت ت

  .ھزار تومان خریدیم کھ در آن زمان از قیمت ارائھ شده توسط تورھا کمتر شد 300 مناسب نفری حدود
 :ھتل

مراجعھ  com.tripadvisor.www://http ر دادیم و بھ سایتو سفرنامھ ھای قبلی چند تا از ھتلھا رو مد نظر قرا با توجھ بھ تجربیات دوستان
بھ تجربھ کم دوستان قبلی از این ھتل  رو پیدا کردیم کھ با توجھ (Houston) ھتل ھیوستون کردم تا جزییات شون رو ببینم کھ توی اون محدوده

 .رسیدیم کھ جز ھتلھای بسیار خوب و با ارزش می باشد  و نھایتا بھ این نتیجھکمی بیشتر بررسی کردیم
راضی شد و من  100 و ھتل بھ!  یورو75 یورو برای اتاق دوبل داد و من چونھ زدم کھ 110کردم کھ پیشنھاد  با ھتل مکاتبھ و درخواست قیمت

 .بفرستھ  یورو برام90شد کھ تاییدیھ رزرو رو با قیمت شبی راضی   روز3- 2برام رزرو کنھ و بعد از !  یورو90مجددا گفتم کھ 
 . یورو می داد200ھتل ھم بھ مراجعین قیمت شبی   یورو پیشنھاد داده بود و خود130-120البتھ یکی از تورھا حدود 

خوبی دارد  س بوده و کارکنان ستاره بسیار خوب، مرتب ، تر و تمیز، مدرن، شیک، با کال4داشتم ھتل  ھتل ھیوستون ھمونطور کھ انتظارش رو
مجانی در ھمھ  اینترنت وایرلس با کیفیت باال و ،(تا جون آدمیزاد از شیر مرغ(کھ کامال بھ انگلیسی ھم مسلط ھستند و دارای صبحانھ درجھ یک 

این ھتل . یش خیلی خوبی ھم داردتقریبا بزرگ ھستند و سیستم گرمایش و سرما اتاقھای ھتل دلباز و .جای ھتل و موقعیت بسیار بسیار عالی است
در دسترس ... مراکز خرید و صرافی و  انتھای خیابان تونالی ھست بھ محض بیرون اومدن از ھتل کلیھ فروشگاھھا و رستوران و تقریبا در

دونالد  ھای اطراف ھتل، مکعالوه بر رستورانھای ترکی و بار. تقریبا بھ ھمھ جا فراھم ھست ھستند و با حدود یکی دو دقیقھ پیاده روی دسترسی
 .استخر می باشد نکتھ منفی این ھتل نداشتن. و کینگ برگر و استارباکس در چند قدمی ھتل ھستند

 بار بھ دکتر، 3دقیقھ پیاده روی می باشد کھ با توجھ بھ مراجعھ حداقل  8-7  دقیقھ پیاده و تا سفارت حدود3-2فاصلھ ھتل تا دکتر اونگان حدود 
 .(دارد ھتل تقریبا در فاصلھ بین سفارت و دکتر و نزدیکتر بھ دکتر قرار(تر ارجحیت دارد دک نزدیکی بھ

شخصا از این بابت مشکلی نداشتیم و چنانچھ عالقمند بھ دیدار ھموطنان  تنھا مسافران ایرانی ھتل ما بودیم و اکثرا اروپایی و یا ترک بودند و ما
 .شناسند  تورھا کار می کند ایرانی ھای کمتری این ھتل رو میبھ اینکھ این ھتل کمتر با ھستید، با توجھ

 لیر بھ راحتی بھ مرکز شھر آمد و از آنجا با تاکسی 2.5بھ مبلغ  442  لیر و یا اتوبوس10از فرودگاه می توان با اتوبوسھای ھاواش بھ مبلغ نفری 
رو  داشتن چمدان و وسایل، ما ھاواش با توجھ بھ ھمراه.  توان رسید لیر بستھ بھ ترافیک بھ ھتل می14-10دسترس است با حدود  کھ فراوان در

 .ترجیح دادیم و خیلی راحت بھ ھتل آمدیم
کھ (قابل رقابت با آن ریکسوس و ھیلتون ھستند   ستاره آنکارا ھست و در این رنج قیمت تنھا ھتلھای5 ستاره در حد ھتلھای 4من این ھتل  بھ نظر



ھیوستون، چنانچھ تصمیم  ولی با توجھ بھ موقعیت بھتر ھتل) تور می توان این حدود قیمت را از آنھا گرفت د و فقط باالبتھ ھتلھای بزرگتری ھستن
 .کنم دارید در این حد پول بدھید، ھتل ھیوستون رو بھتون پیشنھاد می

 :مصاحبھ ارسال مدارک و تاریخ
برای سفارت فرستادم کھ درست پس از دریافت آن توسط سفارت  DHL و باکمتر از یکماه از موعد مصاحبھ مدارک مورد نیاز و ترجمھ ھا ر

شدم چند نفر دیگر از دوستان ھم  ، ایمیلی مبنی بر تصمیم آنھا برای تغییر مصاحبھ دریافت کردم کھ متوجھ)مدارک نداشت البتھ ربطی بھ ارسال(
... و ھتل و  با توجھ بھ اینکھ ھمھ کارھا رو انجام داده بودیم و تغییر بلیط.  اندرا دریافت کرده کھ اواخر ژانویھ و اوایل فوریھ بوده اند این ایمیل

مکاتبھ کردم کھ امکانش برامون نیست و ما مدارک رو فرستاده ایم  ھم در آن زمان امکانپذیر نبود و یا ھزینھ زیادی برامون داشت، با سفارت
کھ نھایتا چند روز قبل از پرواز پاسخ دادند تاریخ رو عوض  ارجاع دادم kcc ماد بھ نامھسفارت رو بھ اون تاییدیھ قبلی مبنی بر اعت ضمن اینکھ

سفارت لیست رو آپدیت کرد و یکسری از  کنند ولی ما تا روز مصاحبھ ھنوز کامال مطمئن نبودیم چون یک روز قبل از مصاحبھ مجددا نمی
 .تاریخھا رو جابجا کرد
 بھ ھتل 9.45ساعت . گرفتھ بودیم  قبال وقت10 بھ ھتل می رسیدیم برای 9.5د و با توجھ بھ اینکھ حدود روز پروازمون بو وقت دکتر ما ھمون
  مطب دکتر رو جنب11 و 10:45گرفتیم و تا وسایل رو گذاشتیم و آماده شدیم ساعت شد  کردیم و اتاق رو تحویل check-in رسیدیم و ھمونموقع

kugulu Park انجام دادیم و حدود 3از قفسھ سینھ رو در طبقھ   پذیرش شدیم و آزمایش خون و عکس4ریع در طبقھ خلوت بود و س. پیدا کردیم 
بودیم و  ما ھمھ واکسنھا رو تجریش زده.  رفتیم5ساعت .  وقت بھمون داد5برای بعد ظھر ساعت  4 کارمون تموم شد و مجددا در طبقھ 12

 سال از نوبت دوم نگذشتھ بود، ام 10 بار و ھنوز 2عدد ، کزاز  5سابقھ واکسنھای کودکی  (سوابق قبلی ھم توسط خانم دکتر تجریش درج شده بود
مربوط بھ یک ھفتھ پیش بود و مقدار  بار کھ زمان نوبت سوم ھنوز نرسیده بود، آنفوالنزا و نھایتا نتیجھ تست آبلھ مرغان کھ 2 بار، ھپاتیت 2ام آر 
 .بود و نیازی بھ واکسن نمی بود  تست مثبت برای ھر دو ما درج شده بود کھ3.8حدود 

. زد کشید و ھمزمان من و ھمسرم رو در دو اتاق مجزا منتظر نگھ داشت و بھ ھر دو ما سر می دکتر کھ کارتھای ما رو دیده بود نقشھ خودش رو
بعد گفت ما واکسنھای .  و چیزی تزریق نکردفیلم بازی کرد ابتدا معاینھ من و ھمون سواالت ھمیشگی و بعد یک واکسن زد کھ تقریبا مطمئن ھستم

من ھم . انجام آزمایش نوشت نتیجھ آزمایش رو قبول نداریم و گفت باید ھمینجا آزمایش بدید و سریع یھ دستور برای پاستور رو قبول داریم ولی
 تشخیص می دھید کھ زودتر باشھ ھمون رو انجاماطمینان آزمایش بدید و حاال ھر چی شما  گفتم ما قبال گرفتیم و دکتر پاستور توصیھ کرده برای

در حالیکھ بوستر کزاز ! کھ زدی و گفت این کزاز ھست من گفتم پس این چی بود.  روز طول میکشھ و باید آزمایش بدید2بدیم و گفت کھ آزمایش 
 .واقع برای نوبت سوم زد  سال پیش بود و در3-2ما مربوط بھ 

سالن  بعد چند دقیقھ اومد توی. منتظر بود مراجعھ کرد و شروع کرد بھ انگلیسی بلغور کردن  در اتاق دیگریبعد بھ من گفت برو و بھ ھمسرم کھ
بعد یھ ادای واکسن ھم برای اون  .same ھی می گفت و کارت من رو گرفت و با کارت ھمسرم مقایسھ می کرد و یھ چیزایی تند تند گفت و

ھم برای  و نھایتا یھ کزاز نوبت سوم!  ھم روی دستش حس نکرد چھ برسھ بھ تزریق واکسنواکسن رو درآورد طوری کھ ھمسرم حتی سوزن
 .اون زد و انجام آزمایش آبلھ مرغان
شلوغ بازی  ھست و چھ ھزینھ ھایی رو الکی بھ ما تحمیل کرده یھ چیزایی خط خطی کرد توی کارت و بعد کھ فھمید گندی کھ زده خیلی تابلو

جوابش رو اصال نداده بود و بھش گفت کھ من اصال نمی فھمم تو  کھ ھمسرم ھم!! ؟... بود چرا کارتتون مشابھ ھست و درآورد بھ ھمسرم گفتھ
 .چی میگی

بھ جز واکسنھایی کھ (منطورش چی ھست  اومدیم و ھر چی دو تا کارت رو مقایسھ کردیم ھیچ چیز مشابھی پیدا نکردیم کھ ببینیم خالصھ ما ھم
 ... و از طرفی ھم کلی نگران شدیم کھ ممکنھ بخواد کارشکنی کنھ و) کھ تاریخش یکسان باشھ تجریش زده بودیم و طبیعی بودھمزمان با ھم توی 

  .و تا زمانی کھ پاکت ھا رو گرفتیم کلی استرس بھمون وارد کرد
 دالر بابت اون از ما 45نفری . ھم انجام بشھ انھمانروز بعد از این بازی ھا ما رو برای خون گرفتن مجددا فرستاد تا تست آبلھ مرغ بھ ھر حال

گفت پول واکسن   دالر از ما گرفت و140 بیایید برای تکمیل واکسیناسیون و پول دکتر 5دکتر گفت فردا  منشی. گرقتند و گفتند فردا جوابش میاد
 .فردا

بعد .  ھم جا بود4 بنشینید تا صداتون کنیم در حالیکھ طبقھ  منتظر5برید طبقھ   رفتیم شلوغ بود منشی گفت نتیجھ آزمایش نیامده و5فردا ساعت 
 .خانواده دیگر رو ھم کھ واکسن بچھ شون مونده بود رو فرستاد باال پیش ما یک

آزمایشگاه مسعود ( بود 2.6ھر دومون حدود  یک ساعت زنگ زد و صدامون کرد گفت نتیجھ آزمایش اومده و مقدار تیتر آبلھ مرغان برای بعد از
الزم نیست ولی  بودن مقدار زیاد از حد مرزی دیگھ نتونستھ بود کاریش بکنھ و گفت واکسن آبلھ مرغان کھ با توجھ بھ باال)  اعالم کرده بود3.8

 دالر 90 دالر واکسن ساختگی، 100 دالر دکتر، 140و عکس،   دالر بابت خون95. ( دالر بابت اون دو تا واکسن ساختگی ازمون گرفت100
 .( نفر2دالر برای  425 آبلھ مرغان مجدد جمعاآزمایش 

 :مصاحبھ روز
. صبح، علیرغم فاصلھ کم تا سفارت تصمیم گرفتیم با تاکسی بھ سفارت بریم با توجھ بھ برف زیادی کھ شب قبل اومده بود و یخبندان و سرمای

نفر یک صف جلوی باجھ پلیس تشکیل  15- 10حدود . دیم جلوی سفارت بو8:20 لیر گرفت تا سفارت و 5ھتل یھ تاکسی گرفتیم و   از جلوی8:15
ھمونموقع من از مامور دم در پرسیدم صف مھاجرتی کجاست و گفت . وایساده بودند داده بودند و یک عده ھم روبروی در سفارت وسط خیابون

پاسپورتھا رو با لیستش چک کرد و ما رو بھ  ھکھ فقط ما بودیم و بعد از یکی دو دقیق) سمت چپ در و در جھت مخالف باجھ پلیس(وایسا  ھمین جا
وارد  اونجا توی صف بودند و بھ ما گفت وقت در باز شد برید داخل کھ نھایتا ما زودتر از ھمھ  نفر ھم10حیاط کوچیکھ ھدایت کرد کھ حدود 

 .شدیم
ن مدرک تحصیلی رو بده و سپس بقیھ مدارک مسئول مدارک گفت آخری خانم. از گیت بازرسی عبور کردیم و سپس اصل مدارک رو تحویل دادیم

میگیره کھ بعدا ھم آفیسر  پایان خدمت رو نگرفت و من گفتم این رو الزم ندارید گفت نخیر اگر آفیسر خواست ازتون رو بھ ترتیب گرفت، کارت
ی انتخاب کردیم و شماره گرفتیم و مصاحبھ فارس. در مورد آن ھم صحبتی نشد ضمنا کارت ملی من تاریخ اعتبارش تموم شده بود کھ. نخواست
 .نشستیم منتظر



 1638بعد از نیم ساعت برای پرداخت پول شماره اعالم شد و مبلغ  نشستیم و مجددا. بعد از نیم ساعت شماره اعالم شد و انگشت نگاری کردیم
 .عالم شد دقیقھ بعدش شماره ما برای مصاحبھ ا45دوباره منتظر نشستیم و حدود  .دالر رو پرداخت کردم

گفتم یھ سوال راجع بھ نوع ویزاھا کھ توی فرم  من قبلش. آفیسر اول سالم و احوالپرسی کردیم و گفت قبل از ھر کاری باید قسم بخورید با
دقیق نمیدونم  بعضی از ویزاھا رو دقیقا نمی دونستم و از روی پاسپورت قبلی یھ چیزایی نوشتم type مسافرتھا نوشتم می خوام بپرسم و گفتم

نیست و من بررسی می کنم اگر موردی بود بھتون می گویم و  آفیسر گفت فکر نمی کنم این موضوع خیلی مھمی باشھ و مشکلی. ھست یا نھ
 .اطالع دادم تشکر کرد از اینکھ بھشون

خیلی کلی . شغلم رو پرسید. مھندس چی؟ جواب دادم. مھندس ھستم گفتم. بعد ھر دومون قسم خوردیم و شروع کرد از من پرسید چیکاره ھستی
. گفتم بلھ. کارتون نظارت ھست رو کھ شنید دوزاریش افتاد و گفت آھا" نظارت"کرد بفھمھ من چیکاره ھستم کھ کلمھ  داشت سعی می. جواب دادم

آیا . ت؟ خیر خصوصیھبعد رو بھ من آیا محل کارت دولتی ھس. کلی جواب دادند ایشان ھم خیلی. بعد رو بھ ھمسرم کرد شما کارتون چی ھست
. سالھای پیش دولتی بوده ولی االن دیگھ نیست دولتی کار کردی؟ من با بی تفاوتی جواب دادم یکی از جاھایی کھ قبال کار می کردم خیلی قبال جای

 .بلھ گفتم. آفیسر ھم گفت خوب سالھای قبل بوده
راجع بھش توضیح بده چیکار می کردی؟ من ھم گفتم . بوده  ای چیزیبعد از من پرسید شما توی فرمھا نوشتی سربازی رفتی و ظاھرا مدرسھ

گفت آیا اونجا . گفتم بلھ گفت آھا یھ چیزی شبیھ استادیار؟. کھ ما اونجا بھ استادھا در کار آموزش کمک می کردیم یک دانشگاه وابستھ بھ ارتش بود
اونجا درس نمی خوندم و فقط سربازی اونجا بودم و بھ استادھا در امر خیر من  من گفتم. دولت ھزینھ شما و یا پول تحصیل بھ شما می داده

 .دیگھ چیزی نپرسید. می کردم آموزش کمک
 ضمن. براشون اھمیت داره و سعی می کنند کامال چنین موضوعاتی براشون روشن بشھ ... فکر می کنم بورسیھ ھای دولتی و یا تعھد بھ دولت و

چیزی کھ من متوجھ شدم . خونده بود و راجع بھش مطلع بود  واقف بود و دقیقا اون چیزایی رو کھ نوشتھ بودیماینکھ آفیسر کامال بھ پرونده ما
تا پایان کار،  ھمون آفیسر مصاحبھ کننده ھست ، زمانیکھ پرونده بھ سفارت ارجاع می شود تعیین میشھ و مسئول بررسی پرونده ھر کسی کھ

  .بھ یکی از باجھ ھا برای مصاحبھ مراجعھ کنیم) مثل بانک(شماره  و اینطور نیست کھ بر حسب اتفاق وایشان مسئول ھمون پرونده خواھد بود 
نام برنده اصلی بدون گردش حساب بھ   ھزار دالر بھ33 میلیون معادل 34حساب بانکی حدود ) مانده(ما موجودی . مسایل مالی بعد رسید بھ

 این سندھایی کھ ارائھ کردید مربوط بھ چھ جور خونھ ای است؟ چند طبقھ ھست؟ من ھم گفتم ر پرسیدآفیس. ھمراه ترجمھ سند ملکی فرستاده بودیم
من ھم کھ . آیا گردش حساب رو داری بھ من بدی گفت. آیا مال خودتان ھست یا پدر و مادر؟ مال خومون ھست. فقط یک واحد آپارتمان ھست

و بعد از . نگفت دیگھ چیزی. ن ھمراھم ندارم ولی اگر الزم باشھ بعدا می تونم براتون بفرستمگفتم اال چنین چیزی نگرفتھ بودم باز با بی تفاوتی
 .ھمسرم پرسید چند سالھ ازدواج کردید؟ ایشان ھم جواب دادند

 .ه دیدو ھمسرم برگھ آبی رو الی پروند تمام طول مصاحبھ ما بھ افیسر نگاه می کردبم و سعی می کردیم تا حد ممکن خونسرد باشیم در
ھست و فقط  بعد از چند دقیقھ مجددا شماره اعالم شد و گفت ھمھ چیز کامل. بنشینید تا صداتون کنم بعد اصل مدارک رو برگردوند و گفت کھ

ا ت)  سوالی9ھمون فرم (رو ھر دوتون پر کنید برامون بفرستید  برگھ آبی رو داد و گفت این فرم نظرسنجی. یکسری مراحل اداری باید طی بشھ
 .تشکر کردیم و خداحافظی کردیم و آمدیم.  دقیقھ شد5- 4مصاحبھ حدود  کل. پروسھ شروع بشھ
مسافرتھای من در آن بود ولی کپی را بھ ھمراه  بود و تقریبا اکثر.. پاسپورت قبلی ھم داشتم کھ تمام صفحاتش پر از مھر و ویزا و  راستی من یک

اید، اون رو  ویل مدارک پرسیدم پاسپورت قبلی الزم نیست؟ خانم گفت با ھر پاسپورتی کھ اقدام کردهتح موقع. مدارک نفرستادم و فقط ھمراه بردم
  .تحویل بدید و دیگر صحبتی ھم از آن بھ میان نیامد

  .کلیرنس شدند و یک خانم کیس نامزدی ھم بودند کھ ھمگی شامل) کیس خانوادگی(تا خانواده ایرانی دیگر  3روز مصاحبھ ما 
 :اآنکار

بھ نظرم . خرید و خوراکی و دیدنی رو دیدیم روزی کھ آنکارا بودیم از ھمھ فرصتمون استفاده کردیم و قبل و بعد از مصاحبھ مراکز توی چند
 نزدیک ھتل و درست روبروی مطب دکتر یک پارک ھست بھ نام. مھربان و آرام و مودبی دارد شھر تمیز و خوبی ھست و مردم بسیار محترم،

kugulu park خوشگذرونی می کنند و کھ آخر ھفتھ جوونھا موقع عصر اونجا جمع می شوند و با ھم عکس می گیرند و .... 
کردیم و با نرخ خیلی خوبی  change کھ ما دو بار اونجا Ertan Doviz بنام یک صرافی ھست bestekar توی خیابان تونالی نبش خیابان

اکثر برندھای معروف کھ توی ). کرد  تبدیل2.18 و یورو رو با نرخ 1.58نموقع دالر رو با نرخ او(کرد و کارمزد ھم نگرفت  برامون تبدیل
 شعبھ دارند و قیمتھاشون و اجناسشون مشابھ ھست و برای خرید میشھ از ھمونجا خرید کرد آنکامال ھستند توی خیابون تونالی و میدون کیزیالی

مقبره آتاتورک ھم اگر خواستید برید می تونید از . نیست اشتید دیدن آنکامال ھم خالی از لطفو ھزینھ رفت و آمد اضافی نداد ولی اگر وقت د
از ورودی موزه، مینی  بعد.  دقیقھ پیاده برید4-3پیاده بشید و  ( Tandogan تاندوان یا(بشید و ایستگاه سوم  میدان کیزیالی سوار متروی سبز

ھم یک  Anitkabir نبش و ابتدای خیابون tandogan ایستگاه متروی جلوی.  محوطھ می برهبوس گذاشتند کھ بازدید کنندگان رو بھ داخل
ھوای آنکارا . امتحانش کنید در برگشت از مقبره می تونید. خیلی خوبھ داره و قیمتش ھم نسبتا مناسب تر از بقیھ ھست رستوران ھست کھ غذاھای

قبال بعضی دوستان گفتھ بودند کھ . بھ بعد دمای ھوا بھ شدت افت پیدا می کند ز ظھردارای تغییرات دمایی زیاد در طول شب و روز ھست و ا
نکردیم و چندین بار کھ مجبور شدیم تاکسی سوار  تاکسی ھا توی شھر می چرخونند کھ پول بیشتر بگیرند ولی ما بھ چنین چیزی برخورد بعضی

نمیشد ازش  ابق تاکسی متر ازمون پول گرفت مگر مسیری کھ یکطرفھ بود و یاانتظار داشتیم رفت و مط بشویم از ھمون کوتاھترین مسیری کھ
 .رفت

  :تشکر
کھ چیزی از قلم نیافتد و الزم ھست از  ببخشید کھ خیلی طوالنی شد و حوصلتون سر رفت ولی سعی کردم تا جای ممکن جزییات رو بگم در پایان

عزیز بھ خاطر نکات ارزنده ای  rayan بخصوص بیاتشون رو در اختیار ما گداشتند وو تجر این سایت و مسئولینش و ھمھ دوستانی کھ اطالعات
  .و آرزوی موفقیت برای ھمھ دارم تشکر و قدردانی کنم کھ بھ من گوشزد کردند

  .با سالم خدمت ھمگي دوستان مھاجرسرایي
دوستاني كھ برگھ آبي در درست دارندھر چھ :  شروع بكنماز ھر چیز مي خوام نوشتھ ھاي مربوط بھ سفر دوم بھ آنكارا رو با این آرزو اول



 .ھا ببینند زودتر شماره ھاشون رو توي سایت كلیر شده
اومد سریع السیر بلیط  كلیرنس باالخره كیس نامبرمون توي سایت روز 90القصھ بعد از اینكھ ما ھم با دعاي خیر كلیھ دوستان و ثبت ركورد 

  ساعت تاخیر ھواپیما بھ سمت آنكارا حركت5بعد از . كرده و عازم فرودگاه امام شدیم  ھزار تومان باالتر از قیمت معمول تھیھ70ایران ایر رو با 
. بنابراین ھتل رو رزرو نكرده بودم و ترانسفر ھم نداشتم  ا تور نرفتھ بودممن چون ب.  دقیقھ بھ شھر آنكارا رسیدیم 20 ساعت و 2كرد و بعد از 

مي كردن بھ صورت  ھاواش بھ سمت آشتي رفتم و از اونجا ھم با میني باس ھاي مخصوصي كھ بھ صورت خطي كار از فرودگاه با اتوبوس ھاي
) دوشنبھ ( ھمون روز . شدم  دالر وارد ھتل45 بھمن در جلوي ھتل بیوك آرشان بودم و باشبي 4در صبگاھان  .كامال رایگان بھ كیزالي رفتم

برگھ یو پي اس رو  دالر 14دادم و سپس مراجعھ بھ باجھ یو پي اس و پرداخت   بھ سفارت مراجعھ كرده و مداركم رو تحویل آفیسر13ساعت 
پایان نكاتي كھ فكر مي كنم مھم ھست  در.  لیر بھ مامور یو پي اس ویزا رو تحویل گرفتم5 با پرداخت 13و روز چھارشنبھ ساعت  تحویل گرفتم

 :رو خدمتتون مي نویسم
 دالر براي یك نفر نمي 45ولي با این حال شبي  كالباس خشك و یك نوع پنیر جدید بھ منوي صبحانھ اش اضافھ كرده ھتل بیوك آرشان -1
 .از بابت سرما خیلي اذیت شدم مخصوصا كھ دو روز آخر. ارزه

  شروع میشھH  0وارد كنید كھ با tr.com.ups.www://http توي سایت در قبض مربوط بھ یو پي اس شما باید شماره اي رو2-
اونم  یكي از بچھ ھاي كھ توي ھتل بود با اینكھ بدون اف بي اي چك ویزاش اومد. چك كنید  حتما پس از رویت ویزا اطالعات اون رو چند بار -3

 .بود زا اشتباه تایپ شدهدو روز بعد مصاحبھ ولي متاسفانھ تاریخ تولدش توي وی
كیس آنھا خانوادگي بود و ویزاي ھموشون ھم بھ سالمتي  دوستاني كھ كیسشون خانوادگي است نگران نباشن چون توي ھتل خیلي ھا بودن كھ-4
 اومد
بھ ھر شكلي كھ شده از شما پول آنكارا  رو بگم كھ اگھ قصد تغییر زمان پروازتون رو دارید متاسفانھ دفتر ایران ایر توي در پایان این موضوع -5

 بگذارید رو براي این كار كنار) براي ھر نفر( دالر 50بنابراین توي محاسبھ ھاي ھزینھ حداقل  .خواھد گرفت
  با آرزوي موفقیت و سالمتي براي ھمھ دوستان

 
 سالم بھ دوستان عزیز مھاجر

خیلی از حرف و حدیث ھا شایعھ این  فقط ھمین رو بگم کھ ھمھ چیز خوب و مرتب و منظم پیش میره و.پنجشنبھ سفارت بودم.رسیدم من نیم ساعتھ
 چرا حاال می گم.بیش نیست از طرف آژانس ھای مسافرتی

اگر بگی آبلھ .واکسنی نزده باشی میزنن.ھر .برای کسی نمی افتھ تفاق غیر مترقبھ ایمطب دکتر اونگان بسیار منظم و دقیق کار می کنھ و ھیچ ا
اگر سیگاری .واکسنی نزدن من یادم رفت بگم و بھم زدن ولی ھمسرم گفت و بھش ھیچ.نشون بدی بھت واکسنشو نمی زنن مرغون گرفتم و جاشو

 دالر پول میگیرن و ھیچ 60ط آژانس ھا شما رو می ترسونن و ازتون فق.نیست خالصھ اینکھ ھیچ مشکلی.باشید عکس از ریھ ممکنھ بگیرن
!!! ھای پرستار ھا رو تکرار می کردن  دالر فقط حرف60من خنده ام گرفتھ بود توی مطب وقتی میدیدم این لیدر ھابھ ازای .کنن کاری ھم نمی

 .خیلی ھم رفتارشون محترمانھ بود.ه بودندجمالت کلیدی رو حفظ کرد در حالیکھ پرستار ھا کم و بیش فارسی بلد بودند و
فقط صندوقدار .مصاحبھ کننده بسیار محترم بودند از در بون تا.عاااالی بود.اونجا ھم از نظم و دقت و احترام ھر چی بگم کم گفتم.سفارت و اما

 !نبودمطمئن باشین بد تر .فوقش مثل کارمندای بانکای ایرانی بود سفارت یھ کم خلقش تنگ بود ولی فوق
 .ساده ھست کھ باید انجام بشھ خوردیم ولی مصاحبھ کننده بھمون گقت کھ خیالتون راحت باشھ فقط یھ روال اداریFBI CHECK ما

باال  اگر دیپلک بھ! چون حتی بھشون نگاه ھم نمی کنن.نھ ترجمھ کنید نھ با خودتون ببرید ھیییییییچ مدرک اضافی ای بیخود و بیجھت: نکتھ ی مھم
من بعد از .برای زوج ھا آلبوم عکس و غیره الزم نیست.نیست سابقھ ی کار و مدرک بین المللی و غیره الزم. ھمون آخرین مدرک کافیھھستین

 .ازمون پرسید چند وقت پیش ازدواج کردین و کی با ھم آشنا شدین فقط.قبولی ازدواج کردیم
کافیھ بپرسید .بھترین لیدر شماست رسپشن ھتل.اسیر تور خرید این آژانس ھا نشید.آنکارا جای بسیار مناسبی برای خرید ھستش و در آخر بگم کھ

 ! روز کامل وقت الزم دارید تا ھمھ شو بگردین2فقط برای آنکامال .بزرگ آنکارا و یا سایر مراکز خرید! چجوری می تونید برید آنکامال
  !موفق باشید و خیالتون راحت کھ ھمھ چیز بھ شدت اوکیھ ھمگی

 
 مھاجرسرا تشكر مي كنم كھ با راھنمایي ھاي خوب و بھ موقع بھ من خیلي كمك كردند و با قبل ازنوشتن سفرنامھ جا داره از تمامي اعضا خوب

دوستان قبال ھمھ موارد را بھ درستي و با وسواس زیاد بازگو  خدا وكیلي.  را براتون مي نویسم اجازه تمامي دوستان خوبم من ھم سفر بھ آنكارا
جا كھ ھستیم براحتي اول  در نھایت آرزو مي كنم ھمھ ما ھر. سفرنامھ من ھم بتونھ بھ شخص یا اشخاصي كمكي بكنھ كردند ولي خوب شاید

  .ویزاھامون را بگیریم وبعدش بسالمتي بریم اونور آب
 ...اما و

راستش پارسال دو تا از دوستانم التاري برنده شدند و تازه اون .داشت نمي دوم چندمین باري بود كھ التاري شركت مي كردم ولي اینبار یكم فرق
ب بعضي وقتھا عضوش نشده بودم ولي خو از اون زمان ھم با مھاجر سرا آشنا شدم البتھ. فھمیدم ببببلھ پس میشھ برنده ھم شد موقع بود كھ من
ھم  برنده مي شند با بقیھ فرق دارند شاید ھالھ اي چیزي دور وبرشونھ ، ولي ما كھ حتي شاخ ھمیشھ فكر مي كردم افرادي كھ. بھش سر میزدم

 روزي كھ چیزھایي كھ بدست آوردیم با زحمت زیاد بوده، واز اونجایي كھ من و ھمسرم چندان ھم آدمھاي خوش شانسي نبودیم و بیشتر! نداشتیم
 .باورم نمي شد و اولش فكر مي كردم ھمسرم سركارم گذاشتھ فھمیدم ھمسرم برنده شده اصال

. خانھ پدرم را نشان میداد  خرداد دفتر پستي نزدیك19خرداد بھ نشاني منزل پدرم رسید در صورتي كھ این نامھ مھر  25ما سھ شنبھ  :KCC نامھ
مامانم  انگلیسي بھ فارسي نوشتھ بودند و پستچي ھم وقتي زنگ زده بود و فامیل ھمسرم را بھ ھ اشتباه ازجالبیش ھم این بود كھ فامیل ھمسرم را ب



از اونجایي پدرم ھمزمان از خونھ بیرون میرفت، پستچي را مي )شانس بازم(گفتتھ بود مامانم گفتھ بودند نخیر این نامھ ما نیست ولي خوشبختانھ 
خوانده بود و از اونجا فھمیده بود كھ مال  سرم ،پاكت را گرفتھ و قسمت انگلیسي نامھ كھ از توي پاكت پیداست رانام كوچك ھم ببنھ و با توجھ بھ

اجازه نامھ را  ماشین و اینور و اونور رفتھ ووقتي كھ رسیده بود خانھ،طي تماس تلفني و بعد از كسب بعدش ھم پاكت را انداختھ بود توي. ماست
 !!!!!!!!!!!!!!!!!مي خواند و بلھ ماھمباز كرده و براي ھمسرم 

بار چك كردن، فرمھا را با كلي ناز  n پر كردیم و پس از از چند روز كھ تو كف نامھ قبولي بودیم بخودمون امدیم و باالخره فرمھا را دانلود و بعد
 . فرستادیم تي. ان . و وسواس با پست تي 

تایید كنند نامھ رسیده بعد بگویند فرمھا درست ھست و بعد از كارنت   تماس گرفتیم كھ اولدر این مرحلھ مثل تمام دوستان خوبم با كي سي سي
بود و تاریخ مصاحبھ ھم زود  مصاحبھ را با ایمبل بھمون اطالع بدند كھ خدا را شكر ھمھ فرمھا درست بھ دستشان رسیده شدن خواستیم تاریخ
 .نامھ كتبي كي سي سي دریافت شد میل ، روز بعد از گرفتن ای16 یا 15بھمون گفتند و البتھ 

رفتیم ،تمام  براي خرید بلیت اقدام كردیم و از اونجایي كھ ما از شھرستان باید ابتدا بھ تھران مي بعد از مطمئن شدن از تاریخ مصاحبھ:گرفتن بلیت
لبتھ بخاطر اشتباه من زمان برگشتن بھ خانھ خیلي ا. بشھ یك كاري كرد پروازھا را ایران ایر گرفتیم تا خدایي ناكرده در صورت تاخیریا كنسلي

برگردم كھ برم سركار، ھمسرم را  ما از آنكارا بھ تھران اول صبح بود و من ھم چون مرخصي نداشتم و مي خواستم زود ورود. اذیت شدیم
 . ستقیم از فرودگاه امام بھ مھرآباد بریمھمانروز بگیره و این باعش شد كھ مجبور شدیم م  صبح6مجبور كردم پرواز تھران بھ شیراز را ساعت 

و باالخره ساعت ) البتھ خدا را شكر تو ھواپیما نشستھ بودیم ) توي فرودگاه مھر آباد بودیم و تازه پرواز تاخیر ھم داشت6 تا 2تقریبا از ساعت 
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. واكسیناسیون بود جملھ كارھایي كھ در فاصلھ زماني ارسال فرمھا تا زمان مصاحبھ انجام دادیم تھیھ كارت از: سیانسیونتھیھ كارت واك
بجز واكسن آنفوالنزا و آبلھ مرغان، تمام واكسنھا بصورت ) روزھاي دوشنبھ اگر اشتباه نكنم(خوشبختانھ در شھر شیراز در درمانگاه والفجر 

  .مراجعھ كنیم كھ ما این كار را نكردیم البتھ براي آنفوالنزا بھ ما گفتھ شد كھ بھ ھالل احمر. اكسیناسیون صادر میكنندكارت و رایگان زده و
آبلھ را  گرفتھ بودیم یك روز رفتیم دكتر عمومي و از جناب آقاي دكتر خواستیم آزمایش آنتي بادي با توجھ بھ اینكھ من و ھمسرم آبلھ مرغان

كھ باید ناشتا باشیم ولي من كھ Λبراي ھمین من مجبورشدم فرداش   ھم رفتیم آزمایش بدھیم كھ موقع نمونھ گیري بھمون گفتھ شدبنویسند و فرداش
بعد از كلي معطلي گفتند كھ بھ  بعد از گرفتن جواب یك روز دیگھ رفتیم درمانگاه والفجر كھ. دوباره بھ آزمایشگاه برم  :صبحانھ خورده بودم

  .ار را نمي زنھ. ام. نوبت دوم ام  چیزي وارد كارت نمي كنند درضمن شیرازعنوان واكسن 
راستي  .شدیم بریم تجریش تا نوبت دوم واكسن ام ام ار و آبلھ مرغان را وارد كارتمون كنند براي ھمین ما ھمون روزي كھ تھران رفتیم مجبور

پاسپورت یا كپي آن ھمراھشون باشھ چون در پاستور تھران مجددا  برند حتماكساني كھ با كارت واكسن زرد از شھرستانھا بھ تھران تشریف مي 
 .خواستند از ما پاسپورتھامون را

 كردن سفر نامھ ھا و استفاده از تجربیات دوستان و راھنمایي ھاي براي رزرو ھتل با توجھ بھ پول خودمون و بعد از زیر و رو:انتخاب ھتل 
success این ھتل . ھتل ددمان قرار گرفتھ  ستاره؟ ھست كھ دقیقا پشت4ھتل نوا پالس یك ھتل بھ اصطالح . تخاب كردم پالس را ان عزیز ھتل نوا

 از معایبش اینكھ سرعت اینترنتش بجز شب ھا و اوایل ظھر. سیستم گرمایش ھتل خیلي خوبھ  ، یك ھتل قدیمي اما تر و تمیز و مرتبھ و صبحانھ و
 .بود قیقا پشت در اتاق ما قرار داشت با این حال سرعت كمتازه اكسس پوینت د. واقعا بده 

دیگري نداره البتھ اگر ھم داشت من با وجود بچھ نمي تونستم  این ھتل استخر یا امكانات رفاھي.  دالر پرداختیم80ما براي اتاق دبل را شبي 
 . اونجا بود بجز ما فقط یك خانواده ایرانيراستي بیشتر مسافرھاي ھتل خود تركھا بودند و . خوبیھ در كل ھتل. استفاده كنم

شنبھ بود وبخاطر تست سل 5روزمصاحبھ ما  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دكتراونگان$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
دوشنبھ  وزطول مي كشید ولي از اونجا كھ مطمئن بودیم كھ برگھ آبي بھمون مي دھند ما ھم ر  روز كاري4فرزندم آزمایشات پزشكي ما قاعدتا 

ما آدرس مطب را روي یك برگھ نوشتھ .دقیقھ طول كشید  15 روز دوشنبھ پیاده از ھتل تا مطب رفتیم كھ حدودا.  نوبت گرفتھ بودیم 11ساعت 
 مداركمون را 3قھ رسیدم اول رفتیم طب وقتي بھ ساختمان.مي دادیم و اونھا ھم با ایما و اشاره راه را بما نشان میدادند بودیم و نوشتھ را نشان مردم

چاقھ  ولي اون. خانم بلنده خوشروتر ھم بود. یكي كوتاھتر و چاق و دیگري بلندتر و الغرتر   ، دوتا خانم منشي بود3توي طبقھ . تحویل دادیم 
  . 4بعد از اینكھ مدارك ما را گرفت ما را فرستاد طبقھ . خیلي راه نمي آمد

 دالر واسھ دونفر 95من و ھمسرم  .توي ھواپیما بودند  ایراني و بیشترشون ھم شب قبل با خودمون كھ رفتیم پر از جمعیت بود ھمھ ھم4طبقھ 
نوبت من شد فرم  وقتي. قبل از عكسبرداري یك فرم بود كھ باید امضا مي كردیم. بعد ھم عكس از قفسھ سینھ پرداخت كردیم اول آزمایش خون و

بھ خانم ... را اشتباه چسباندند ولي بعد نگاه كردم دیدم اسمم ابراھیمھ  من اول فكر كردم عكسم. یك آقایي را گذاشتن جلوي من و گفتند امضا كن
منم فرم جناب . اصرار داشت امضا كنم قسمت گفتم كھ فرمھاي من نیست ولي مسئول اونجا انگشتش را گذاشتھ بود در محل امضا و مسئول اون

 پس حواستون باشھ ھر جا گفتند امضا كنید تا مطمئن نیستید،.صورتم تا متوجھ اشتباھش شد نارآقاي ابراھیم را برداشتم و عكسش را گذاشتم ك
منشي دكتر وقتي ما را با بچھ دید .3دوباره رفتیم طبقھ   انجام شد4خالصھ بعد از اینكھ كارھاي مربوط بھ عكس و خونگیري در طبق . امضا نكنید

 3برید ساعت  ببخشید سفارت ھنوز شما را تایید نكرده" ا نیم ساعت من را صدا كرد و گفتبعد از حدود ازمون خواست منتظر بمونیم ولي
نكنھ تاریخ مصاحبھ ما ھم عوض شده باشد البتھ ما چند روز قبل بازم  اولش یكم جا خوردم ھمچین چیزي نشنیده بودم بعدش ھم ترسیدم".برگردید

دیگھ ھم مثل ما بوده و مشكلي نیست  پرس و جو از حضار محترم توي سالن، فھمیدیم یكنفرباالخره بعد از كمي . گرفتھ بودیم  با سفارت تماس
 كھ بازم بھمون گفتند من و ھمسرم. كھ شد و ما دوباره بھ مطب برگشتیم3بازي كرد ساعت  براي ھمین رفتیم ناھار خوردیم و بچھ مون توي پارك

 .ن ھم تایید شدپس از ربع ساعت او!. تایید شدیم ولي بچتون ھنوز نھ
منم . تا واكسن بھش زده بود2بود و  ھمسرم را صدا كردند كھ رفت توي مطب و بعد از چند دقیقھ كھ اومد بیرون دكتر لطف كرده بعد ش، اول

انگلیسي  ا آخردیگھ ت" ھاي"بعد كھ من ھم كھ گفتم " ھاي"از یكي دو وقیقھ وارد شد و گفت  دكتر توي مطبش نبود ولي بعد. رفتم داخل . صدا زد
ضمنا تند تند كھ داشت ... بیماري، عمل و ھمینطور اعتیاد و دومین چیزي كھ اونگان از من پرسید تحصیالت بود بعد ھم سابقھ. صحبت كردیم

گرفتھ بودم آبلھ مرغان  من ھم با وجود اینكھ. سل شنیدم چون انگلیسي حرف مي زد احتمال دادم گفت باشھ واریسال حرف میزد من یك چیزي شبیھ
منفي دادم كھ بعد در عین ناباوري دكتر با دو تا سرنگ اومد طرفم و دوتا را  تمام جوابھا را. ولي چون بھ عنوان واكسن وارد كارتم شده بود 



د ھم خوابدم بع.محتواي اون را وارد دستم كرد ھم وارد دستم كرد و باالفاصلھ یكیشون را خارج كرد ولي براي دومي خودم دیدم كھ ھمزمان با
نھ؟ اولش  نفس كشدیم و قتي كارم تمام شد دكتر اونگان یكدفعھ ازم پرسید رشتھ ھمسرتون بیولوژیھ روي تخت چند تا چكش خوردم و چند بار ھم

فتم نكنھ دكتر باز یكم فكر كردم پیش خودم گ. كھ بھش واكسن نزند باز پیش خودم گفتم شاید ھمسرم گفتھ بیولوژي. یكم من من كردم بعد گفتم بلھ
منش اش را صدا كرد اینجاش را تركي  كھ دكتر یكھو پرید و. ھمین بھ دكتر گفتم نھ رشتھ اش بیولوژیي نسیت و اشتباه شنیدي اشتباه شنیده واسھ

 .كنھ حخوب شد پرسیده چون اشتباه نوشتھ بود و منشي فرمھا را آورد تا دكتر اصال صحبت كرد نفھمیدم چي گفت ولي بعد دكتر بھم گفت
بالفاصلھ بعد از من .تا ھمسرم و فرزندم با ھم بروند داخل چون دكتر از ھمسرم خواستھ بود كھ اون بچھ را داخل مطب ببره من اومدم بیرون

رده بود بره دكتر اونگان شك ك از اونجاییكھ بچھ من جیغ و ھوار راه انداختھ بود و مي خواستھ در. جناب آقاي دكتر ھمسرو فرزندم رفتند خدمت
 .آید را مجاب كرده بود كھ نھ بابا بچھ خستھ شده و ضمنا از معاینھ ھم بدش مي ولي خدا را شكر جناب آقاي شوھر دكتر! شاید بیش فعالھ؟

راي گرفتن  شنبھ ب4ما امر كرد كھ با توجھ بھ تاریخ مصاحبھ، روز   دالر ناقابل پیاده شدیم و منشي ھم بھ550خالصھ خستھ تان نكنم كھ اینجا ھم 
احتماال . خودشون پیشنھاد دادند این در حالي بود كھ ما اصال اصراري بھ این كار نداشتیم ولي خوب دیگھ.مراجعھ كنیم جواب دوباره بھ مطب

روزه  2 را راستي اگر ما از قبل مي دونستیم كھ جواب آزمایش سل. زده بود دلش سوختھ بود بھمون! دكتر بعد از اینكھ واكسن واریسال نوبت دوم
 . جمعھ بھ ایران برگردیم  شنبھ یا5میخواھند بھمون بدھند حتما یكجور ي برنامھ ریزي مي كردیم كھ ھمون 

 روز تعطیل 12 تا 10كھ بخاطر تست سل بچھ شون كار و مدرسھ و ھمھ چیز را بھ مدت  باز ھم خدا راشكر ما یك ھفتھ بودیم خانواده ھایي بودند
  .سرما اومده بودند آنكارابودندو توي اون  كرده

میدھند نیاز نیست كھ  آزمایش سل مي خواھید تشریف بیارید آنكارا ،اگر مطمئنید كھ حتما برگ آبي بھتون پس دوستان خوبي كھ بچھ دارید و براي
  . بمونیدبدھند اونوقت راه داره و مي تونید كمي بیشتر نھایتا اگر خواستند یكضرب بھتون ویزا. خیلي زود برید آنكارا

سایر دوستان اون روز ھم  طبق تجربھ.  لیر با تاكسي تا سفارت رفتیم4.9آماده شدن و خوردن صبحانھ، با پرداخت   شنبھ بعد از5صبح : مصاحبھ
 آخھ ھوا خیلي و نمي دونید چقدر حال داد( نگاھبانان سریعا ما را داخل فرستادند البتھ ما چون با بچھ بودیم.  صف كامال مجزا تشكیل شده بود2

ھم یك صف نھ چندان طوالني تشكیل شده بود كھ بعد  بعد از بازرسي وارد حیاط شدیم و در این قسمت). بود ھنوزم كھ یادم مي افتھ میلرزم  سرد
البتھ . بت داخل بردندنو دراین قسمت باز ھم من و یك خانم دیگر را كھ با بچھ بودیم بدون. ساختمان مي شدند از باز شدن در، افراد بھ نوبت وارد

  .(  بود0405شماره ما .( تحویل داده و شماره بگیرند ھسرامون بیرون توي صف ایستادند تا بھ بر اساس نوبت مدارك را
 مانیتور ھم برروي دیوار  ردیف باجھ قرار داشت و یك9ردیف صندلي بود بھ موازات صندلي ھا در انتھاي سالن،  7 یا 8و اما سالن اصلي شامل 

 9ابتدا باجھ شماره . شماره ما سھ بار برروي مانیتور نشان داده شد . مي داد مشرف بر صندلي ھا قرار داشت كھ شماره و باجھ مربوطھ را نشان
 خوشرو بود و بمحض اینكھ دید بچھ ما بخاطر افیسر ما یك خانم . 4 براي پرداخت پول و در آخر باجھ شماره 3بعد باجھ . انگشت نگاري براي

بخورید  ، بزور بغلش كردیم دوبار پشت سر ھم عذر خواھي كرد و بعد سریع فرمھا را داد گفت قسم اینكھ داشت بازي مي كرد و حاضر نبود بیاد
  : بعد روبھ ھمسرم پرسید شغل شما چیھ.كرد چند بار ھم چیزھایي را در مانیتوري كھ مقابلش بود چك مي. و امضا كنید

 ..... : جواب: غل شمارو بھ من ش:..... جواب
من ازھمسرم جوري كھ افیسر متوجھ بشھ پرسیدم دولتي . نیمھ دولتي بعد یكچیزي ازم پرسید با اینكھ فارسي بود متوجھ نشدم كھ ھمسرم جواب داد

ھمون موقع برگھ آبي . رفي نزدمدیگھ ح منم بھ افیسر لبخند زدم و. ھمسرم گفت نھ قبال دولتي بودي ولي حاال نیمھ دولتي شدید ام یا نیمھ دولتي كھ
  سوالي مطابق توضیحاتي كھ9ولي براي بررسي بیشتر ما رزومھ ھامون را بھ ھمراه فرم . را داد و بھمون گفت پرونده كامل و اوكي ھست

  . ضمیمھ برگھ بود براشون ایمیل كنیم و اضافھ كرد كھ اینكار دو تا سھ ماه طول میكشھ
 ! فقط سھ تا سوال

خواركي ھاي آنكارا، . اشاره كرده بودند مردم آنكارا خیلي مھربان و خوش برخوردند نكارا شھر خوبیھ و ھمانطور كھ بقیھ دوستان ھمآ:آنكارا
برگر بخورید صبح ھنگام صرف صبحانھ یك نان از  اگر قصد دارید. فود ھا بھ توجھ قیمت و مقدار كمشون نسبت بھ ایران خیلي گرانترند فست

 الي نان بگذارید ن ببرید كھ ساندویچتون راھتل با خودتا
د سر  و ھرجا توصیھ شده بو49كباب  نظر من كھ خیلي چرب بود و تا حدودي كبابھاش مزه دنبھ مي داد و ما بھ منقل كباب، و غذاي رستورانھا بھ

 . زدیم
از جلو  راستش یك روز خیلي گرسنھ بودم. ھیلمي یك شیریني فروش ھست كھ شیریني ھاش خیلي قشنگھ راستي تا یادم نرفتھ توي خیابان تونالي

 شكل ھاي  تا شیریني در3رفتیم . كمي بخریم و نوش جان كنیم ش رد مي شدیم كھ دست و پام را گم كردم و بھ ھمسرم گفتم بریم از این شیرینھا
اولش كھ . چقدر ناز بودند   برابر ناپلئوني بود ولي1.5اندازه ھر كدامشون !  لیر 8.9سفارش دادیم ھر شیریني  مختلف با طعم ھاي مختلف

تل كوچولوخوردم دیگھ كششي واسھ خوردن نداشتم خالصھ با شیریني ھا اومدیم ھ شیریني را خوردم بنظرم خوب بود ولي یكجوري بود تا دو تكھ
این و گفتم كھ تا شیریني دیدید مثل من . كردند روز آخر لب نزدم اگر ھمسر عزیزم زحمت خوردنش را نكشیده بود رو دستھ مون باد مي من كھ تا

 .اگھ خوشتون اومده بود بازم سفارش بدبد دست و پاتون نلرزه اول یكي بگیرد بعد
و اون ور  ي و باراني بود و براي ھمین ھم بیشتر مواقع مجبور بودیم با تاكسي این ورشب برف 5،   روزیكھ ما آنكارا بودیم7از :ھواي آنكارا

 .نشود برویم و توصیھ مي كنم اگر مي خواھید با تاكسي جابجا بشوید چونھ فراموش
 داخل كالسكھ چند دقیقھ ھمیشھ دوست داشت كالسكھ را ھل بده و كالسكھ بچھ ھا را حتما ببرید من اول نمي خواستم ببرمش آخھ بچھ من: نكتھ

بیشتر وقتھا توي كالسكھ  خدا را شكر این دفعھ چون بعد از مدتھا سوارش مي شد و راه رفتن ھم براش عادي شده بود بیشتر دوام نمي آورد ولي
صیھ مي كردم با سال دارید اگر میشد آرام بخش برد بھتون حتما تو 6  یا5 تا 1در ضمن اگر بچھ شیطون مخصوصا بین سنین .اش مي نشست

  ! سرمون را بكوبیم تو دیوار فقط اشكمون در نیومد و ترجیحا با حفظ فاصلھ از دیوارھا حركت مي كردیم كھ مبادا خودتون ببرید ما كھ
 .برگردید سفر ھمگي بخیر و امیدوارم ھمھ دستھ پر

  . كنم باز ھم از دوستان خوبي كھ وقت گذاشتند و سفرنامھ ما را خواندند تشكر مي

 



 سالم خدمت دوستای بسیار مھربونم
و باقی دوستان  user ھمھ دوستای گلی مثل می خوام یھ چیزی بگم کھ خیلی واقعا زیاد از اینکھ اینجا رو پیدا کردم خوشحالم و از اول از ھمھ

 .راھنمایی ھای خوبی گرفتم سپاسگزاری کنم عزیز کھ من خیلی مزاحمشون شدم و ازشون
 .واقعا مامنی بود برای از بین بردن ھمھ استرس ھام  مشکلی کھ من داشتم اینجابا توجھ بھ کیس

 :کیسی داشتم اول براتون شرح میدم کھ من چھ
 :بودم اقدام کردیم اما با کیسی کھ من بر نده اصلی mml بشری و شوھرم محمود یا ھمون: من 

 .کرده تا زمانی کھ من برنده شدنم رو فھمیدمنام  من اصال روحم ھم خبر نداشت کھ محمود برای من التاری ثبت
روز با من فرق داره و  14 سال و 2 سال با من فاصلھ دلره در مورد تاریخ میالدی حواسش نبوده کھ 2سال شمسی  اما محمود بھ دلیل اینکھ ما در

 1982 نھ 1983من تاریخ تولدم میشھ 
 اشتباه این اولین

 .ادامھ فامیل من پشت سرھم نبود کھ در پاسپورت یھ چیز دیگھ بود کھدومین اشتباه در نوشتن نام من بوده 
 .تیر ماه در سایت برنده شدنم رو دیدده بود اما ما حتی نامھ اول رو ھم دریافت نکردیم و در

 .بفرستید رنامھ ای نبود در کار ساختیم تا زمانی کھ اعالم کردند فرم ھا رو بدون کیس نامب با ھمھ اون استرس ھا و اینکھ اصال
 .براشون اون اشتباھات رو توضیح دادم خالصھ ما فرم ھارو اماده کردیم بدون کیس نامبر و با یھ نامھ ای دستی کھ

 فرستادیم
 داشتم کھ شماره کیسم خوبھ و قبل از عید باید باشھ و نمیدونم چرا اما دلخوشی زیادی
 انجام کارھا  ھفتھ قبل مصاحبھ بود شروع کردیم بھ بلیط گرفتن و5ودا دوم را دریافت کردم کھ حد خالصھ در ھمون تاریخی کھ نامھ

 ... ترجمھ ھا و
 .بردیم  روزه گرفتیم و سند خونھ رو ھم ترجمھ کردیم و با خودمون2پارسیان پرینت   میلیون از15البتھ ما اسپانسر نداشتیم و نفری 

 .بسیار ھمھ چیز خوب بود یط گرفتیم و شب در ھتل ددمان با ایران ایر بل7 روز و 8 تومن 695نفری 
 تومن 6000. جواب تست ابلھ مرغون رو داد و بردیم پیش دکتر پاستور تجریش   روزه10ما تمام واکسن ھا رو زدیم و ازمایشگاه مسعود ھم 

گفت کھ بگید ما واکسن زدیم و برای و . برامون  کارتمون رو باطل کرد و یھ جدید بھمون داد کھ ھمھ تاریخ واکسن ھا رو بھ روز کرد دیگھ دادیم
 .ازمایش دادیم اینکھ جوابش رو ببینیم رفتیم بعدش
 .خالصھ خیلی این خانم دکتر ماه بود

 .قبال براتون نوشتیم قیمت واکسن ھا رو ھم کھ
 .خالصھ ما یک شنبھ شب رسیدیم

ازمایش و عکس نفری  . 5ت دکتر گرفیم رفتیم تا عصر ساعت  رفتیم تو و ازمایش و عکس و وق9دکتر اونگان و   پیاده رفتیم30: 8صبح ساعت 
 .فرداش ھم رفتیم جواب ازمایش رو گرفتیم.  $ 70دقیقھ بود نفری  3و دکتر کھ البتھ ھیچی بھ ما واکسن نزد و کل معاینھ  $ 49.5
 سوال؟ 3م کال  مصاحبھ شدی11 رفتیم تو و 10 رسیدیم تو صف تا 8سفارت بود از صبح ساعت   شنبھ کھ وقت4روز 
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  :ادرس بده در امریکا پیش کی میری؟ پیش دوست پدرم کھ ادرس ندارم یھ -3
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 :از محمود
 کارتون چیھ ؟ بیمھ

 .داشتم خصوصی؟ خیر اما قبال برنچ بیمھ ایران
   دالر819نفری 

 س دادمدارک رو پ
 ابی خانم ویزا میگیره اقا برگھ

 .دارم نوشتت رو البتھ قبال کھ گفت قسم بخورید من گفتم در مورد تاریخم گفت نمیخواد بگی خودم
 .تمام

 . لیر گرفت14برگشتیم ادرس دادیم و برگھ یو پی اس داد و  1یھ نی ساعتی بیرون گشتیم تا تلفن کنیم ادرس بگیرم 
 .برام ویزا رو اوردند  روز بعد2ھمون روز نھ 

 اما از گشت و گذار
خوبمون یعنی بھی جون و خانمشون  اما یکی از دوستای... این لیدرھا ناراحت شدیم چون ما رو مسخره کردند کھ گدایید و  ما خیلی از رفتارای

 .رو دیدم کھ خیلی بھمون خوش گذشت
 

با اتوبوس و نقشھ رفتیم جاھایی کھ در مخیلھ  گان یھ نقشھ خریدیم و ھمھ جا روجھت ھم ناراحت بودیم چون از کتاب فروشی زیر مطب اون از این
 .این لیدر ھا نمی گنجید

وجود داره کھ پاساژھای بسیار بزرگی  outlet استانبول این موضوع رو تست کردیم و خیلی سود بردیم در ترکیھ یھ چیزی بھ نام ببینید ما در
 .دارند  غرفھھستند کھ فقط برند ھای معروف اونجا

 .بود و بسیار عالی بود %75اینھا در تمام طول سال حراجی دارند با در صد ھای متفاوت مثال االن 
بسیار عالی ھست حتی برای غذا خوردن ھم  forum کھ خرید در forum و optimum ھست و در انکارا olivium در استانبول اسم اونجا



 . نفر میشھ خورد2ی غدای کامل کامل برا  لیر یھ10اونجا با 
ھست  261  یا-263اونجا کھ کد  forum اما بھ راننده بگید میخواید برید . kisilay میشید برای طریقھ رفتن در بلوار اتاتورک اتوبوس سوار

  .ساعت با اتوبوس راه ھست پیاده میشید دقیقا ھر دو این اتوبوس ھا اخرشون فاروم ھست کھ تقریبا نیم
 .زیباست نگار در جاده چالوس ھستید بسیارو در تمام مسیر ا

 .دیگھ اول برای خرید برید فاروم ھر چی نتونستید پیدا کنید برید جای
King burger  لیر10 منو میده میشھ 2ھم . 

ست اگر پیاده شھر ھ مثل لباس زیر و ساق شلوار و از این ھمھ ھم در ایستگاه کیزیالی کھ ھمون مرکز تقسیم در ضمن برای خرد چیزای معمولی
 .برید ھمھ این مغازه ھا رو پیدا میکنید

 .داره نظر من فقط قبر اتاتورک کھ در کیزیالی با مترو میتونید برید ارزش دیدن برای جای دیدنی ھم بھ
 .امیدوارم کھ بھتون خوش بگذره و با ھم از ھمتون ممنونم

  .گرفتن ویزا برای ھمھ با امید بھ

 
 

 زبا سالم به دوستان عزی

 

فقط در مورد مسائل تخصصی  بعد از سوگند یاد کردن فقط و.تجربه ی خوبی بود ، .. گزارشی از مصاحبه ارائه می دھم با کمی تاخیر

 چیزی پرسیده نشد ( برنامه نویسی(کارم از من پرسیده شد و به جز سئوال تخصصی 

 

می کرد،کمی لحن سئواالت فورم گیر دادن یا پیدا دادن کردن مطرح  ھر سئوالی را جواب می دادم ، بر اساس جواب ، سئوال بعدی را

 .به خود گرفته بود تناقض در حرفھای من

 

 پوزیشن را نوشتی در فورم ھا؟ تفاوت وب دولوپر با برنانه نویس وب چیه و چرا دو:1سئوال

 مسئولیت ھا در یک تیم تولید وب چیه؟: 2س 

 ...... ت؟ وحاال مسئولیت ھا ی شما در کدام بخش اس :3س 

 

  ... میدادیم ماجرا تمامی نداشت خالصه ھر چه ما جواب

 .آینده پرسیده نشد ھیچ سئوالی از اسپانسر و سربازی یا برنامه ام در

 

 :تجربه ی من

 ندھید و توپ را به میدان آفیسر شوت کنید سئوال که پرسیده می شود ھیچ توضیح اضافی

 !که می تواند مانور بدھد در سئوال ھا ی بعدی با توضیح اضافی امتیازی به او می دھید

  ،بدون ھیج حاشیه پردازی جواب بدھید ھر سئوالی مطرح شد کوتاه و مختصر

 

 :موارد دیگر

  ! نبود بودم،سربازی ھم معاف ، ھیچ کدام از مدارک ھم به تایید امور خارجه نرساندم چون الزم خودم اسپانسر خودم

 ملی و پاسپورت ھمه ی چیزی بود که تحویل دادم  ملی،شناسنامه،کارت معافی،برگه ی مالی بانکمدرک تحصیلی،سابقه کار،کارت

جز آنھا که  بندی من برای واکسن ھا جوری بود که تمامی واکسن ھا را یک روز قبل از پروازم زدم،به تمامی واکسن ھا پذیرفته شد،زمان

 الزم بود یک ماه فاصله باشد،

که   دالر گرفت واسه معاینه، آماری از دوستان ترک50شاکی بودن آنجا از دوکی ، فقط از من  لی بر نخوردام،ھمهبا دوکیه منفور به مشک

و به دلیل گیر دادن ھای بی مورد برای دریافت پول،   ھزار دالر می باشد20در آنکارا زندگی می کنند گرفتم،خالص دریافتی ایشان روزانه 

 شده است، رنزد بومی ھا ی آنکارا نیز منفو

 

 

  .... برگه ی آبی در یافته ام

 ...به منتظران حضور



  سرزمین ھای دور در

  پیوسته ام

 با سالم خدمت دوستان گل مھاجرسرا
 اما بھ دلیل اینکھ دوست دارم زودتر تجربیاتم در .سفرنامھ خودم را بعد از سفر دوم و گرفتن ویزا کھ ھنوز اتفاق نیفتاده است بنویسم قصد داشتم

اما . اسپانسر بھ سر می برم آنھا بتوانند از آن استفاده کنند آن را زودتر از موعد نوشتم ھر چند در استرس یافتن اختیار دوستان قرار بگیرد تا شاید
 :سفرنامھ

 
 سفرنامھ ھومن

 
 (season 1-episode 1) قسمت اول از سفر اول

  با پرواز آنادولوجت متعلق بھ شرکت ھواپیمایی ترکیش عازم1389 بھمن ماه 21برابر با  2011 فوریھ 10من و خواھرم صبح روز پنج شنبھ 
.  و بیشتر از پرواز ذھنم درگیر مصاحبھ بودپرواز نداشتم با اینکھ اولین بار بود کھ با ھواپیما مسافرت می کردم اما اصًال استرس. آنکارا شدیم

آنکارا با ترانسفری کھ از ایران  در فرودگاه. ھواپیما بھ ظاھر خیلی نو نبود اما مھمانداران و پذیرایی خوبی داشت پرواز آرامی داشتیم ھر چند
ھتل  انھا بھ. ده اقدام کرده بودند، عازم ھتل شدیمبرای گرفتن گرین کارد از طریق خانوا تعیین کرده بودیم بھ ھمراه یک خانم و آقای مسن کھ

البتھ این . بود ما زودتر رسیدیم و وارد ھتل سورملی شدیم چون سورملی نزدیکتر از بیوک ارشان. بیوک ارشان می رفتند اما ھتل ما سورملی بود
بعد از دقایقی ضمن پس دادن  ا برای گرفتن کپی گرفتند ودر ھتل پاسپورتھا ر. دکتر ھم دیدم کھ بعدًا خواھم نوشت خانم و اقای مسن را در مطب

البتھ  . ستاره نبود اما کًال کارکنان منظم و مودبی داشت5تمیز و مرتبی بود ھرچند در حد  ھتل. پاسپورتھا ما را بھ اتاقمان در طبقھ ششم فرستادند
گفتند ده دقیقھ دیگر دم در اتاق خواھد بود کھ ھنوز تا این  .واستیمباید بگویم کھ خدمات ھتل کمی ضعیف است مثًال ما دو تا بشقاب و چنگال خ

 دالر بود کھ مجبور 250ویندوز ھرچند ویندوز لپ تاپم پرید و نسخھ اریجینال  اینترنت وایرلس ھتل بد نبود .نرسیده لحظھ کھ ایرانیم بدستمون
کلید ترکی داشت و با ھزار بدبختی تایپ می  استفاده کنم کھ اونھم صفحھ)  فارسی را پاس بداریم- ببخشید رایانھ ھتل(کامپیوتر ھتل شدم از تک

سور ملی در آن  منطقھ ای کھ ھتل. تصمیم گرفتیم تا با پیاده روی محل مطب دکتر اونگان رو پیداکنیم من و خواھرم بعد از ظھر ھمان روز. کردم
از پیاده روی . اتوبوس و مترو ھم در چند قدمی است. دسترس است قرار دارد نزدیک کیزیالی یا مرکز خرید است و بھ ھمین خاطر ھمھ چیز در

مطب دکتر کمی فاصلھ دارد اما  ھتل سورملی با سفارت و. لذت بردم چون ھوا با وجود سرد بودن بسیار سالم و پاک بود در خیابان ھای آنکارا
 سفارت دقیقًا خیابان روبروی ھتل. دکتر بھ صورت اتفاقی سفارت امریکا را پیدا کردیم در راه پیدا کردن مطب. مسیر بسیار مشخص و ساده است

البتھ تابلوی . رار داردازمایشگاه و قبل از پارک قو ق مطب دکتر اونگان در داخل ساختمان. بست است و کمی با ھتل ریکسوس فاصلھ دارد
سختی میتوان مطب دکتر  و بھ) مطب در طبقھ چھارم و ازمایشگاه در طبقھ سوم ساختمان قرار دارد(قرار ندارد  درست و حسابی در پایین مطب

وقت .  بھ ما لطف داشتدارد کھ مکان مطب دکتر را بھ ما نشان داد و خیلی ھم در پایین مطب دکتر یک دفتر مسافرتی ایرانی وجود. را پیدا کرد
بھ مطب دکتر اختصاص دارد سر فرصت  قسمت دوم از سفر دوم را کھ. شنبھ صبح بود، بنابراین تا شنبھ بھ گشت و گذار سپری شد دکتر من

   .خواھم نوشت

 (season 1-episode2) قسمت دوم از سفر اول
مرد مسن کھ در فرودگاه دیده بودم را مالقات  در انجا یک خانواده اصفھانی و ھمان زن و.  فوریھ بھ مطب دکتر اونگان رفتم12شنبھ  در روز

ضمن گرفتن  ن مھربانی بود ومنشی دکتر ز. بھ من بھ خاطر برنده شدن در التاری کلی تبریک گفتند کردم کھ ھمھ انھا کیس خانوادگی داشتند و
 47در آنجا . خون و عکس قفسھ سینھ بھ طبقھ سوم برو سپس یک برگھ بھ من داد و گفت برای آزمایش. پاسپورت من دوقطعھ عکس ھم گرفت

 بیا برای 11عت سا خانم منشی بھ من گفت. ازمایشات مجددًا بھ مطب دکتر اونگان نزد خانم منشی برگشتم دالر پرداخت کردم و بعد از انجام
 بھ 11ساعت .قو کھ در ھمان نزدیکیھاست بزنید چون واقعًا دیدنی است توصیھ می کنم در حد فاصل ازمایش و معاینھ یک سری بھ پارک. معاینھ

. ر ھدایت کردبرای معاینھ نزد دکت تو افکار خودم بودم کھ خانم منشی اسم کوچکم را صدا زد و مرا. تا معاینات انجام شود مطب دکتر برگشتم
وجود  من تمام واکسنھا را در ایران زده بودم ولی با این. احوالپرسی کارت واکسنم را خواست دکتر کمی جدی بھ نظر می امد و بعد از سالم و

 مشروب و و سنم را پرسید و سواالتی در مورد سیگار، مدرک تحصیلی. واکسن آنفلوانزا و واریسال را بھ من زد و در کارت واکسن وارد کرد
 دالر ناقابل 160خانم منشی ھم . بعد ھم گفت تمام. بر روی تخت از قفسھ سینھ و شکم بھ عمل اورد مانند ان پرسید و یک معاینھ سطحی

پرداختیم کھ البتھ  دوباره من و خواھرم دو روز بھ خرید و گشت و گذار. بیا و نتیجھ آزمایش رو بگیرظھر   بعداز3گرفت و گفت دوشنبھ ساعت 
اگر وقت کردید سری ھم بھ . پارکھای این شھر خیلی معروف است. زیباست انکارا بھ نسبت استانبول مکان دیدنی آنچنانی ندارد اما در مجموع

ازمایش و سی دی پزشکی را از منشی تحویل  خالصھ روزھا سپری شد و دوشنبھ بعدازظھر نتیجھ. نیدانکارا، انکامال و میکروس بز لونا پارک
فقط مصاحبھ  حاال. سفارت و سی دی را در اولین فرودگاه امریکا تحویل بده و ھیچکدام را باز نکن خانم منشی ھم گفت پاکت مدیکال را بھ. گرفتم

  .قسمت سوم سفرنامھ اول خواھم نوشت  فوریھ پیش رو داشتم کھ در16مانده بود کھ دو روز بعد یعنی چھارشنبھ 
 ھومن سفرنامھ

 
 

 قسمت سوم از سفر اول
. فرقی نمی کرد لباس رسمی پوشیدم کھ بعد فھمیدم پوشیدن و نپوشیدنش. بیدار شدم و سریع اماده شدم روز مصاحبھ صبح خیلی زود از خواب

 بعد از جدا کردن صف ویزاھای مھاجرتی و غیر 8ساعت . انجا بودند ایرانیھا، ترکھا و اعراب ھمغیر از .  جلوی در سفارت بودم7:30ساعت 



اتوماتیک وجود داشت کھ ما را بھ  در محل ورود یک درب. پاسپورتھا با زمان مصاحبھ ما را بھ داخل سفارت ھدایت کردند مھاجرتی و کنترل
در . بازرسی صورت گرفت و سپس با عبور از یک در دیگر وارد حیاط سفارت شدیم سمت یک اتاقک ھدایت می کرد و در داخل این اتاقک

درب اصلی کنترل مدارک، دو قطعھ عکس  بعد از ورود بھ داخل. دوباره صف تشکیل شد تا تک تک وارد درب اصلی کنترل مدارک شویم حیاط
 من انگلیسی را انتخاب کردم و افیسر. ھ ات انگلیسی باشد یا فارسیکھ تمایل داری مصاحب و اصل مدارک را تحویل گرفتند و خانم افیسر پرسید

داد و گفت از در روبرو وارد سالن اصلی شو و  یک برگھ کھ شماره ام روی ان نوشتھ شده بود و ھمچنین برگھ راھنمای انگشت نگاری بھ من
دقیقھ  20بعد از حدود . نوبت بانک در ذھنم تداعی شد-م صفاز ورود بھ سالن اصلی، گیشھ و سیست بعد. منتظر بمان تا شماره ات اعالم شود

در . م شودشماره ات اعال از من گرفت و گفت در سالن منتطر بمان تا دوباره  دالر819پشت گیشھ یک خانم مھربان . شماره ام اعالم شد
آقای کنسول امریکایی جوان با موھای بور و عینک از من خواست کھ انگشت نگاری  کمتر از یک دقیقھ دوباره شماره ام اعالم شد و این بار یک

ھ نھایی اعالم منتظر بمانم تا شماره ام برای مصاحب و با احترام از من خواست تا مجددًا در سالن nice fringer prints! سپس گفت. دھم را انجام
تصادف مسوول  ام اعالم شد و با کمال تعجب دیدم کھ ھمان اقایی کھ از من انگشت نگاری کرد بر حسب بعد از حدود یک ساعت شماره. گردد

رچھ از من خواست کھ دست راستم را باال بیاورم و ھ. شروع کرد و مصاحبھ را we meet again! اتفاقًا خودش ھم گفت کھ. مصاحبھ با من شد
 .بعد از سوگند، شروع بھ پرسیدن سواالتی از من کرد. کنم کھ او می گوید تکرار
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 (پیتسبورگ تغییر کرده
گفت باید اسپانسر  سپس بھ من. را دراورد و بھ محض دیدن برگھ ابی فھمیدم کھ فرایند اداری در راه است بعد مدارک را بررسی کرد و برگھ ابی

ید حتمًا اسپانسر داشتھ باشی چون شش ماھھ آورده ام ولی گفت شما با  دالر موجودی حساب با گردش25000من نعجب کردم و گفتم من . بیاوری
و گفتم کھ اسپانسر ندارم و  کھ دور از بستگانت است و اگر اتفاقی بیافتد کسی نیست تا پاسخگو باشد من اعتراض کردم بھ شھری ھم میروی

 your scores in ی داد و گفتسپس مرا دلدار. دوستان و اشنایان کسی را پیدا کن کنسول گفت بھ ھر حال از میان. بستگانم اسپانسر نمی شوند
the university are great کھ البتھ من بھ حدی عصبانی بودم کھ با گفتن یک thanks خداحافظی سفارت را ترک کردم خشک و. 

 
کردیم کھ الحق  وازاتفاق خواھرم با پرواز ترکیش ایرالینز ابتدا بھ استانبول و سپس بھ تھران پر  فوریھ بھ21 روز تفریح در انکارا روز 5بعد از 

تازه احساس کردم . ھای جدید کجا A-321 قدیمی کجا و این ایرباس 737آن بویینگ . والنصاف ھواپیماھاش قابل مقایسھ با انادولوجت نبودند
 استانبول بھ نشست - ھواپیمای آنکارا البتھ باید بگویم کھ.بھتری ھم دارد زیرا فرود بسیار بھتری نسبت بھ انادولوجت داشت خلبان ترکیش مھارت

  .دو نفری توش بودند سازمان ملل متحد شبیھ بود چون از ھر ملیتی یکی
 

دست داده است اما تمام  کلیر شدم واسپانسر ھم پیدا کردم ولی بنده خدا دو سھ ماھی است کارش را در امریکا از  مارچ4 روز در 16بعد از 
موضوع را بھ سفارت ایمیل زدم و آنھا گفتند مدارک اسپانسر را اسکن و برای ما  .ه و دارایی مناسبی داردمالیاتھا را تمام و کمال پرداخت کرد

و کپی برگھ مالیاتی  I-134 نوشتھ بود فرم اخھ کنسول در برگھ آبی(تا کنسول بررسی نماید، اگر مشکلی نبود برای گرفتن ویزا بیا  بفرست
نصیبمان  از دوستان التماس دعا دارم تا ویزا. از امریکا بدستم برسد تا برای سفارت بفرستم ا مدارکحاال ھم منتظرم ت).  اسپانسر2009سال
   .گردد

 
 سالم دوستان عزیزم

  .فتنم رو واستون بگمپیاز برنده شدن تا ویزا گر حاال وقتشه من سیر تا

فکرش رو ھم نمیکردم که برنده شم، اما خوب از اونجا که  من بار دوم بود که التاری شرکت میکردم و مثل خیلی ھای دیگه اصالن

نبودم، فرمھا رو پر  اون موقع ھنوز با مھاجرسرا آشنا نشده. بود نامه قبولی رو دم در خونه گرفتمخورده  سرنوشت من ھم اینجوری رقم

اتفاقی بیفته تا اینکه از طریق یکی از دوستام که اون ھم التاری  اما اصال نمیدونستم که دیگه قراره چه. کردم و فرستادم کی سی سی

متوجه شدم که من چقدر  با این سایت آشنا شدم و تازه با ورود به دنیای مھاجرسرااتفاقا عضو ھمین سایت ھست،  برنده شده بود، و

و اونھا جواب دادن که فرمھای من ناقص بوده و برام پستش کردن تا  به کی سی سی ایمیل زدم که مدارکم قابل قبول بوده یا نه. عقبم

که باید یه آدرس از امریکا  و من با پیگیریھای فراوان متوجه شدمکنم اما متاسفانه نامه ھیچ وقت به دستم نرسید  جاھای ناقص رو پر

خالصه که . اگه مھاجرسرا نبود من ھیچ وقت متوجه این اشتباه نمیشدم خالصه که.میذاشتم N/A میذاشتم و اگه آدرسی نداشتم باید

 . مارچ تعیین شد٣١کارنت شدم و تاریخ مصاحبم  برای ماه مارچ



 :پرواز

 بود که اصال 727ھواپیما بویینگ  . بود که با نیم ساعت تاخیر انجام شد5:15پرواز ساعت . ایران ایر راھی آنکارا شدم زمارچ با پروا 27

اما پرواز برگشت خیلی بھتر  .دقیقه بیشتر از حالت معمول طول کشید 20 خوب نبود اما خلبان خوبی داشت و پرواز ھم متاسفانه

 . دقیقه بود20ساعت 2  بود، طول پرواز ھم320بود، تاخیر نداشت، ھواپیما ایرباس 

 :ھتل

 . دقیقه به ھتل سورملی رسیدیم30دنبالمون و بعد از حدود  از فرودگاه چون ترانسفر فرودگاھی داشتیم اومدن

تمیز بود، پرسنل  خیلی.  ستاره واقعی نبود اما در کل ھتل خوبی بود و ازش راضی بودیم5که در حد یه ھتل  مدر مورد ھتل سورملی بگ

 درضمن en-ggl=bl...in/com.rez-h.ankara-hotel-rmelisu://http. :خوبی داشت، صبحانه و باقی قضایا که میتونید تو وبسایتش ببینید

 . تومان پرداخت کرده بودیم50000برای ھر نفر مبلغ 

تا سفارت . پیاده میشدم  لیری دم در دکتر2راه بود اما ایستگاه اتوبوس خیلی به ھتل نزدیک بود و با یه بلیط   دقیقه45-50از ھتل تا دکتر 

 .رفتم  لیر با تاکسی8کار داریم که اون رو ھم من خودم ترجیحا با دادان  بود اما ما با سفارت فقط یک بار دقیقه پیاده روی 40ھم حدود 

 :معاینات پزشکی

 از ھتل تا بلوار آتاتورک چند قدم راه بود و بعد پیاده به سمت. نوبت دکتر گرفته بودم  از دکتر اونگان11:20 مارس ساعت 28از قبل واسه 

ترکی بلد نیستی بازم خیلی جدی باھات ترکی  پرسون پرسون با اون راھنمایی کردن ترکا که با اینکه میدیدن. ردممطب دکتر حرکت ک

اینکه از قبل وقت گرفته بودم اما منشی محترم اصال به این موضوع توجھی نداشت و ھر  با. حرف می زدن بالخره مطب رو پیدا کردم

، یک ۴اول رفتم طبقه . بودی یا نه می موند و حتی سوال ھم نکرد که از قبل وقت گرفتهھر تایمی به اونجا می رسید تو نوبت  کس

اونجا ھم یک قطعه عکس و نامه تاریخ مصاحبه با سفارت که کیس نامبر توش   که۵قطعه عکس و پاسپورت و، گرفت و بعد رفتم طبقه 

برای عکس از قفسه سینه  م کردن واسه آزمایش خون و بعدش دقیقه صدا١۵رو گرفت و نشستم تو نوبت و بعد از حدود  ذکر شده بود

بعد ھم . اونا بھت میدان رو بپوشی و عکس رو در کسری از ثانیه میگیرن که اونجا ازت میخوان که لباستو دربیاری و لباس مخصوصی که

 ۴بعد ھم که رفتم طبقه . پس دادن رو به لیر دالری ١٠٠گرفتن که متاسفانه اینجا ھم زرنگی کردن و به نرخ دلخواه بقیه   دالر پول۵٠.۴٧

 ساعت تو نوبت بودم، وقتی از خانوم منشی محترم سوال کردم ١معاینه بیشتر از  برای.  بعدازظھر برای معاینه برم٢/٣٠گفتن ساعت 

اول . عروف رو مالقات کردیمخانوم دکتر م خالصه که رفتیم و!!!! انقدر طول کشید گفتن که منتظر گرفتن تاییدیه از سفارت ھستن که چرا

با اینکه سابقه بستری شدن تو بیمارستان، . و مسلسلی شروع کرد به سوال کردن از ھمه شغل رو پرسید و گفت پس انگلیسی بلدی

ا قسمت فقط بلوز را باید باال بزنی ت آلرژی داشتم اما ترجیح دادم بگم خیر و خوشبختانه موقع معاینه ھم جای جراحی رو ندید، جراحی و

کارت واکسن من کامل بود و مھر . کوچکترین زحمت اضافه ای متحمل بشه معاینه کنه پشت و جلوی بدن رو خیلی سطحی بدون اینکه

پرسیدم مگه آبله مرغون ھم دوز  !!!!!!!!!!!!!!!! آبله مرغون ھم داشت اما خانوم دکتر فرمودن که باید دوز دوم آبله مرغون بزنم واکسن

که منتظر بودن داشتن از من   دالر به منشی پول دادم و در حالیکه ایرانی ھایی١۴٠. بــــــــــــــــــــــــله با جدیت فرمودندوم داره؟؟ 

محترم با عصبانیت فریاد زد که تو مطب ھر گونه ارتباط فیزیکی بین مراجعه  میپرسیدن که واکسنی دریافت کردم یا خیر، منشی نسبتا

فرداش ھم رفتم جواب آزمایش  خالصه که سی دی دادن که گفتن نگه دارم برای وقتی که وارد خاک امریکا میشم و. ممنوعه کننده ھا

  .مصاحبه با خودتون ببرید رو گرفتم، یه پاکت که نباید درش رو باز کنید و روز

 :مصاحبه

دم  ٧:٣٠ساعت . نتونستم بخوابم)  بی مورد بودکه بعدا فھمیدم کامال(قبلش اصال از استرس  شب.  مارچ مصاحبه داشتم٣١پنج شنبه، 

شدن ابتدا با خانومی برخورد کردم بسیار جدی  بعد از چک. بعد از یه آقای مسن، نفر اولی بودم که وارد سفارت شدم. در سفارت بودم

  مدارکی که ازم خواست رو؛ یه سری از)فکر کنم ایرانی بود، اصال لھجه نداشت(میگرفت  بدون ھیچ لبخندی که اصل مدارک رو تحویل

 بار شمارم روی 3. از استرس و ھیجان انتظار شدم بھم یه شماره داد و وارد سالن پر. گفتم قبال با پست فرستادم و بقیه رو تحویل دادم

بادجه  بهبرای مصاحبه :  قسمت اول که خوب کار خاصی نبود، و اما مصاحبه2. پول و مصاحبه انگشت نگاری، پرداخت: صفحه اعالم شد

خواست که قسم بخورم که گفتم قبلش میخوام  اول ازم.  رفتم، یه خانم جوون خیلی مھربون بود که بیشتر سرگرم تایپ کردن بود3

سوال  مراسم سوگند ازم پرسید که دقیقا شغلم چیه و آمریکا فامیل دارم یا نه و بدون ھیچ آدرس زندگی در امریکا رو عوض کنم، بعد از

که واقعا بیان احساس اون لحظه غیر  UPS بده  گفت که مدارکت کامله و برگه سفید رو بھم داد و گفت برو آدرست رودیگه ای بھم

از سفرھای خارجی که رفته بودم ھم ھیچ سوالی نپرسید، اسپانسر ھم داشتم و محله  من شغل دولتی ھیچوقت نداشتم،!!. (ممکنه

 دالر ھم براشون ٢٠٠٠٠مبلغ   سوالی واسش نمونه، در ضمن یه گواھی تمکن مالی بهرو ھم منزل اسپانسرم اعالم کردم که زندگیم

اون ھمه . ( ظھر به دستم رسید12ویزا ھم فردای روز مصاحبه حدود ساعت  و  ساعت طول کشید2این پروسه کمتر از . ). فرستاده بودم

 .(دلیلی نداشت استرس واقعا ھیچ



دادم و زمانی که داشتم مصاحبه میشدم برگه آبی رو پروندم  وقتی که داشتم پول می. یدماین رو ھم بگم چوم من خودم خیلی ترس

 .دیدنش اصال نترسید به ھر حال از. البته از طرفی تو سفرنامه بقیه دوستان خونده بودم که انگار رسید پوله .دیدم که خیلی ناامیدم کرد

 :مدارکی که قبل از مصاحبه فرستاده بودم

پاسپورت از تمام صفحات،  سانس،ریزنمره، پیش دانشگاھی، دیپلم، شناسنامه و کارت ملی ھمراه با کپی مدارک، کپیلی اصل ترجمه

 سه سال آخر، کپی نامه اشتغال به کار، کپی پرینت بانک 1040و  W2 ، کپیI-134 اصل فرم(اصل نامه تمکن مالی، مدارک اسپانسر 

 و دو قطعه عکس)  کپی پاسپورتکارت، کپی گواھینامه و اسپانسر، کپی گرین

حتی برای . نیست تایید دادگستری و امور خارجه نرسیده بود، مشکلی ھم پیش نیومد، اصال براشون مھم ترجمه مدارک من به: نکته

 .محکم کاری ھم نیازی یه این کار نیست

 :خواستند مدارکی که ھنگام مصاحبه

 اصل پاسپورت، شناسنامه، کارت ملی و لیسانس

 :آورد) ھمراه با ویزا)ups مدارک اضافی کی که به عنوانمدار

 کپی اونھا، کپی پاسپورت از تمام صفحات و کپی نامه اشتغال به کار، پرینت بانک و اصل ترجمه ریزنمره، پیش دانشگاھی، دیپلم و

 پاسپورت اسپانسر

  : خرید و جاھای دیدنی

 .حتما ببینید که پیشنھاد می کنم (Antikabir) نی ترین جاش مقبره آتاتورکهواسه دیدن نداره، دید ھمونطور که میدونید خیلی جایی

بود، توی  Mangal رستورانی که من واقعا ازش لذت بردم اسمش .اونجا پر از رستوران و کافه است که می تونید ازشون لذت ببرید

  .، چند قدم باالتر از ھتل کنت Mithatpasa Caddesi خیابون

 که پیاده شید درست روبروش Akköprü ھستید با مترو میتونید به اونجا برید، ایستگاه از ھر جایی که. کامال خوب بودبرای خرید ھم آن

 ..............دارید میرید آمریکا.. نکنید البته من توصیه می کنم زیاد خرید. اطراف میدان کیزیالی ھم کلی مغازس. آنکاماله

اقسام  وقتی میرید اونجا میشینید شروع میکنن به آوردن انواع و. محتاط باشید و ھر جایی نرید یرفتن ھم خیل nightclub و bar برای

 .میارن نوشیدنیھا و خوراکیھای مختلف و در آخر ھم یه صورت حساب بلند باال براتون

 :تماس با ایران

  دقیقه میشد با تلفن ثابت تھران30 لیری حدود 5فن با یه کارت تل. خرید کارت تلفنه ھمونطور که دوستان دیگه گفتن به صرفه ترین راه

من خودم امتحان ( خیلی به صرفه تر از کارته البته یه تلفنخونه روبروی ھتل بود که دوستانی که اونجا رفته بودن میگفتن. صحبت کرد

  که از رومینگ استفاده می کردنشرکت محترم ایرانسل به مناسبت ایام نوروز واسه کسانی البته این رو ھم اضافه کنم که). نکردم

 دقیقه من به ایرانسل 1داشت که جمعا   تومن شارژ5000ایرانسل من . تخفیف گذاشته بود و من اصال نمی دونم چرا باور کردم 75%

ان خیلی اس ام اس ھم به ایر. با من صحبت کردن و به ھمین راحتی شارژ تمام شد  دقیقه زنگ زدن1داخل ایران زنگ زدم و اونھا ھم 

بدون اینکه از من شارژی کم شه میشد  اما از ایران به نرخ داخل ایران.  تومن برای ھر اس ام اس500حدود : میتونستی بفرستی راحت

 .اس ام اس فرستاد

 :تشکر و قدرانی

قبال اونجا  اما اونقدرتوصیف دوستان دیگه تو سفرنامه ھاشون از اونجا کامل و شایسته بود که انگار اول بود که میرفتم آنکارا،من دفعه 

اطالعاتی که از مھاجرسرا . باید کجا برم و چیکار می کنم رفته بودم، حتی مطب دکتر و سفارت برام غریبه نبود، کامال میدونستم که

  .ادمای دیگه ای که میومدن اونجا و از ھیچ چیزی اطالع نداشتن واسم مثل گنج بود رد باگرفته بودم تو برخو

میخوام تو این فرصت از ھمه دوستانم در مھاجرسرا  این سفرنامه مختصر ھیچیک از محبتھای دوستان مھاجرسراییم رو جبران نمی کنه،

مھاجرسرا رو ترک  قول میدم که که.......... صا یوزر عزیز، لیلی عزیزو کنم،از مدیران سایت مخصو به خاطر اونھمه محبت بی دریغ تشکر

 (به کمکتون احتیاج دارم لبته من حاال حاالھا. (نکنم و تا جاییکه میتونم بھش ادای دین کنم

   . ه مھاجرت کردنبولتن ، منتظر مصاحبه، منتظر پرواز و ھجرت و ھمه اوونھایی ک با آرزوی موفقیت برای ھمه کسانی که منتظر اعالم

  

 عزیز مھاجرسرا سالم دوستان

، )درآخرین ساعات(سفرنامه ام را بنویسم سخته،من بار دومی که ثبت نام کردم راستش ھنوز باور اینکه ویزایم را گرفته ام و می خواھم

 !به نظرم زیباترین لحظه ی پروسه التاری دیدن نامه ی قبولیه.شدم برنده



از روال کار نداشتم،تا اینکه از  رم و یکی از آشنایان پر کردم و بعد از دو روز ارسال کردم،ھیچ پیش زمینه ذھنیاسپانس فرم ھا را به کمک

 .ھایش برایم به مثابه ی خواندن یک کتاِب جذاب بود طریق جستجو مھاجرسرا را پیدا کردم،خواندن سفرنامه

 .نتظار و بازھم انتظاربرای کارنت شدن است،انتظار،ا سخت ترین قسمت التاری انتظار

 :وقتی کارنت شدم

 .مصاحبه مشخص شد به سفارت ایمیل زدم و تاریخ-1

خوشبختانه با توجه به پست ایران خیلی راحت به دستم رسید،مدارک  از اسپانسرم خواستم که مدارک الزم را برایم بفرستد که-2

گواھی +بود 2007،2008،2009  برای سال ھای1040لیاتی که فقط کپی برگه ھای ما+ i-134 فرم+کپی پاسپورت:از اسپانسر عبارت بود

 .گواھی تمکن مالی از بانک+اشتغال به کار

 .قبل از تایید ھمه ی اسپل ھا و تاریخ ھا را چک کردم.ترجمه کردم مدارکم را-3

 بودم و یک نوبت ھم از را زدهقبل از مصاحبه واکسن ھایم را زدم،من ده سال قبل دوره ھای کامل ھپاتیت و کز کمتر از یک ماه-4

mmr.نوبت کزاز و یک نوبت خانم دکتر محترم پاستور گفتند که ھپاتیت دیگه الزم نیست و یک mmr و چون آبله مرغان .و آنفوالنزا کافیه

ق تجربه شان اگه گفتند طب برای تعیین میزان آنتی بادی ھم نوشتند،ھفته ی بعد رفتم جواب آزمایش را گرفتم و گرفته بودم آزمایش خون

 .سفارت پرسید بگیم نگرفتیم ولی واکسنش را زده ایم آبله مرغان گرفته باشیم بھتره که مھر کنند و اگه دکتر

 .سایت گرفتن وقت دکتر از طریق-5

 .به کار نیومد برای محکم کاری یک گواھی بین المللی از بانک پارسیان ھم گرفتم که اصال-6

 . پست دی اچ ال به سفارتارسال مدارک به سفارت با-7

 :سفر و مدیکال

 رسیدیم 9ساعت  بود،پنج شنبه صبح با پرواز ترکیش عازم آنکارا شدیم،ما ترانسفر داشتیم، حول و حوش مصاحبه ی من روز سه شنبه

ابتدا در طبقه . آنجا بودم10دکتر،رفتم سمت مطب که حدود ساعت  بعد از تحویل چمدان ھا به قسمت بار و پرسیدن آدرس.ھتل ددمان

عالوه بر پاسپورت و  دیدن پرینت وقت، یک قطعه عکس و پاسپورت را خواست و گفت برو طبقه ی پنجم،در آنجا  منشی دکتر بدون4ی 

لیدرھایی که در ازای پول کارھای ساده ی مدیکال را انجام می  مطب شلوغ بود و پر بود از.یک عکس دیگر نامه ی دوم را ھم گرفتند

اینه که برای  نکته مھم.ساعت طول کشید تا اسمم را صدا کردند،اول آزمایش خون و بعد عکس قفسه ی سینه شتر از نیمبی! دادند

ھزینه . نفر قبل از من به این خاطر تکرار شد2برای  عکس، خوب نفس عمیق بکشیم و حبس کنیم تا مجبور نشیم دوباره عکس بگیریم

 . دالر شد50حدود 

جدی شروع کرد به سوال   آنجا بودم،بعد از دو نفر نوبت من شد نشستم تا دکتر آمد خیلی3 از ظھرساعت منشی بعد طبق گفته ی

 :پرسیدن

 (اسم آبله مرغان را نبرد چون دوست نداشتم دروغ بگم که نگرفتم خوشبختانه(چند نوع بیماری که پاسخ ھمه منفی بود

 ھستی؟نه سیگاری

 .رشته تحصیلی را ھم پرسید

 من که حوصله ام سر رفته!!دونم چقدر طول کشید ولی بیشتر از نیم ساعت صحبت کرد بود که تلفنش زنگ زد،دقیقا نمیھمین موقع 

به قول ترک ھا . معاینه کرد و گفت ھمه چی خوبه و رفتبود،خیلی سریع ،وقتی تلفنش تمام شد فکر کنم یه مقدار شرمندهبود

 !تمام

 ا نگاه میاومدم بیرون دیدم اکثر کسانی که منتظر ھستند اخم ھاشون تو ھمه و من ر از اینکه واکسن نزده بود خوشحال بودم اما وقتی

 !کنن

لیر  30 دالر ھزینه معاینه بود اما چون پول خرد نداشت یه پنجاه دالر گرفت و 70امریکا، منشی یه سی دی بھم داد و گفت با خودت ببر

زیاده فکر میکنم اگه به لیر پرداخت کنند یه مقدار به  ی کیس ھایی که خانوادگی ھستند و تعداد افرادبرا.  دالر باقیمانده20ھم به جای 

 .صرفه تر ھست

 .رفتم برای گرفتن جواب روز بعد ھم

 :مصاحبه روز

امور سفارت  م8در ابتدا یک صف بود که ساعت .رفتم سفارت ( لیر شد5( بعد از آماده شدن و صرف صبحانه با تاکسی7:30صبح ساعت 

مرحله بعد یه  ھا را جدا کرد،من نفر سوم بودم،خیلی سریع به ترتیب رفتیم داخل،اول چک امنیتی و صف مھاجرتی ھا و غیر مھاجرتی

تحصیلی،گفت مدارک مالی؟که جواب دادم اصل  آخرین مدرک+دو قطعه عکس+کارت ملی+شناسنامه+خانم مدارک را گرفت،پاسپورت



 بعد یه شماره و برگه توضیحات داد و وارد سالن.فارسی:مصاحبه فارسی یا انگلیسی؟گفتم  فرستاده ام ،پرسیدمدارک اسپانسر را قبال

 .شدم

نمیشه و ھمینطور ھم بود اما حدس می زنم زود رفتن  درسته که تو برگه ای که بھمون داده بود نوشته بود شماره ھا به ترتیب اعالم

ھاشون اعالم  من دقت کردم کسانی که اول آمده بودند و جلوی صف بودند زودتر از بقیه شمارهبیافته، باعث میشه زودتر کارمون راه

رفتم به باجه مربوطه .دقیقه برای مصاحبه ھم اعالم شد 20شماره ام برای انگشت نگاری و پرداخت پول اعالم شد،بعد از حدودا .شد

راستت را ببر  دست:بودند،بعد از کلی احوالپرسی و خوش آمد گویی گفتبور بودند،بسیار خوش برخورد  آفیسر یک آقای جوان امریکایی

درسته،من خواستم که قسمت ھایی از فرم را تصحیح بکنم،ماه  باال که قسم بخوری ھر چه در این فرم ھا نوشتی ودر مصاحبه میگی

خیلی ساده به  ضا فقط اسم و فامیلم رااشتباه نوشته بودم که اصال مھم نبود و چون قبال در قسمت ام ھای شروع سال تحصیلی را

به فارسی امضا کرده بودم،دوباره کنار اسمم امضای ایرانی  انگلیسی نوشته بودم اما در مطب دکتر که خواستند پاسپورتم را امضا کنم

 .ھایالیت شده را ھم امضا کنم زدم،آفیسر گفت قسمتی را که

  .بعد ھم قسم خوردم

 کار می کنی؟ خب حاال توضیح بده چی:پرسید

تمام شده و منتظر پاسخ شما ھستم که بر اساس آن تصمیم  موقع فرستادن فرم ھا دانشجو بودم حاال کمتر از یه ماھه که درسم:گفتم

 .بگیرم

 !خوبی ھستی دانشجوی:با خنده گفت

 ببینم؟ مدارک دیپلم و پیش دانشگاھی ات را اگه دم دست ھست میشه بدی:گفت

 .ھر دو را تحویل دادم

 .رشته تحصیلی ات چیه؟جواب دادم:پرسید

 .دانشگاھی؟جواب دادم چه

 تا حاال رفتی امریکا؟:پرسید

 .نه-

 داشتی؟ سفر خارجی-

 .یکبار-

 .کدام شھر امریکا می خوای بری؟جواب دادم-

 چرا؟-

 .آنجاست) یکی از اقوام)... چون-

 آھان ھمینی که ضامنت شده؟-

 !شده بله ھمینی که اسپانسرم-

 (!!جا خودم یه لحظه موندم اون بھتر از من فارسی را پاس میدارهخب این)

 چه کاره است؟-

 .پزشک-

را نگاه کرد و ) اینطور نشد ختانه را ھم بخواد که خوشب2010من نگران بودم که برگه ھای مالیاتی (ھای اسپانسر ھمین موقع اول فرم

برگه ی آبی ھم روی میز بود اما من چون قبال خونده بودم .ھایم را تایپ می کرد کال بعضی از جواب. بعد یه چیزی تو کامپیوترش تایپ کرد

 .نشدم ھم که یک ضرب ویزا گرفتند برگه آبی را تو پرونده شان دیده بودند،نگران کلیرنس کسانی

خیلی بھتون تبریک میگم از نظر ما شما قبول شده :گفت  ی موعود رسید،با یک کش برگه ی آبی را ضمیمه پرونده ام کرد وباالخره لحظه

 .منتظر ویزا باشید و ups اید،این برگه را ببرید

 .یرون نشده بود که از سفارت آمدم ب10ھنوز ساعت .دادند برگه ی سفید و آدرس ھتل را به یو پی اس دادم و یک قبض بھم

 .آمد و تنھا یک بسته که ویزای من بود را آورد ups  بود که ماشین1تا  12 فردای روز مصاحبه بین ساعت

باشم ذره ای از خوبی ھا و کمک ھای  برگشتیم،امروز اولین کاری که گفتم انجام بدم نوشتن سفرنامه بود،امیدوارم توانسته دیشب ھم

 .مھاجرسرا و لطف دوستان را پاسخگو باشم

 :پیوست سفرنامه

در مصاحبه  استرس داشتم اما خدا را شکر روز مصاحبه اصال استرس نداشتم که به نظرم تاثیر مثبتی من چند روزی قبل از مصاحبه

 .داشت،بعد از مصاحبه است که می فھمیم واقعا بی مورد بوده



 .و گفت موردی نداره فارسی اش خوبه چسب زدآورد کمی مخدوش شده بود،بردم سفارت ھمان خانمی که  ups رنگی که پاکت زرد

 .آبی گرفتند،البته ھیچکدام التاری نبودند تمام ایرانیانی که در ھتل ما و در سفارت بودند ویزا یا برگه

 .واقعا تمیز بود و اینترنت مجانی و صبحانه خوبی داشت  ستاره نبود اما5ھتل ددمان در حد 

 .ه آنکامال ھستجایی که خوب برای خرید به نظرم تنھا

خود فروشگاه بھتون قبض میدن که تو فرودگاه بعد از مراحل اداری که البته یه  استفاده کنید tax free اگه اھل خرید ھستید از تخفیف

 .وقت گیره پول را برمی گردونند مقدار

 .به خوبهغذای ایرانی را نمیگیره،صرفا برای تجر غذاھای ترکیه خیلی ظاھر خوبی دارند اما اصال جای

استانبولی  ترکی"بسیارضعیف ھستند،حتی بعضی از آنھا اعداد را به انگلیسی متوجه نمی شوند،کتاب  مردم آنکارا ازنظر زبان انگلیسی

 .خیلی می تونه کمک کنه" در سفر

 .نگھداری مقبره و احترامی که برای آتاتورک قایلند جالب توجھه مقبره آتاتورک ھم جای دیدنیه،نحوه ی

 .و مدیران گرامی و دوستان عزیز مھاجرسرا کمال تشکر و قدردانی را دارم admin خاتمه ازدر 

  .بھروزی و موفقیت برای ھمگی با آرزوی

 سالم مجدد
کھ شب قبل با ساعت ھتل مجددا ساعتم را چک کرده بودم ،  عرض کنم خدمتتون کھ بعد از یک شب بیداری حسابی قبل از مصاحبھ ودر حالی

را گذرانده بود  شب خواب آب دیده ولی نتونستھ بخوره از رختخواب بلند شدم و شوھرم را کھ اونم شب سختی صبح مثل کسی کھ تمام 5ساعت 
بیدار کردم و بعد از حاضر شدن رفتیم سراغ اتاق بچھ ھا و اونھا را ھم  از من فاصلھ گرفتھ بود) یعنی تخت بعدی اتاق ( طوریکھ تا کیلومترھا 

در حالیکھ نمی فھمیدم یعنی چی   را نشون می ده و8:20 ساعت 7:20دادم ، وقتی رفتیم پایین دیدم ساعت رستوران بھ جای  مونییک سرو سا
... خوب یادآوریش ھم ھنوز پشتم را میلرزونھ .... ساعت جلو کشیده شده بودند 1 رسپشن برام ترجمھ کرد کھ ھمون روز صبح ساعتھای ترکیھ

و من اونموقع بود کھ فھمیدم خیلی بیشتر از آیھ   بیرون اما تاکسی دیوونھ ترمون مسیر پر ترافیک کوچھھا را انتخاب کرددیوونھ ھا زدیم مثل
چون در سفارت باز  و ھمونھا نجاتمون دادن...  تا می رسید 20امامھایی کھ بھشون متوسل می شدم داشت بھ  الکرسی قرآن بلدم و حتی فکر کنم

 سال، خودمون بھ تنھایی 11و 12، 14 تا دختر داریم بھ سنھای 3ما . وارد شد   صف اما آخرین بازمانده گرین کارتی بودیم کھبود و ما رفتیم توی
پر بود وما ھم نشستیم تا تابلو ال ای دی تکلیفمون  تقریبا سالن... بودیم کھ می تونستیم در سفارت را مثل در قلعھ خیبر از جا در بیاریم یک لشگر
در دیار غربت را  نبینھ تا تمام اون آدمھا نرفتن خبری نشد کم کم داشت شک برم می داشت کھ نکنھ جاروکشی ن کنھ اما چشمتون روز بدرا روش

 4100کردیم بعد ھمسرم   سالھ مون انگشت نگاری14 اول من و ھمسرم و دختر باالخره لحظھ موعود رسید باید از ھمین جا شروع کنم
 تا سئوال از ھمسرم پرسید گفت کارتون چیھ ؟ و من کھ مسئول 2 ، 7خانم باجھ  دالر پول ناقابل را واریز کرد و بعد رفتیم مصاحبھ با یک آفیسر

کز ... کھ عزیزم کم گو و گزیده گوی چون در  مسر خوش بیانم را کلی پختھ بودمکل این داستان بودم کھ در سفرنامھ ام بیشتر می گم ھ تدارکات
شرکت خصوصی  من یک: انصافا برای اولین بار قانون ھر چی مردھا می گن را شکست و گوش داد و گفت  و او ھم... گفتن تو التاری شود پر 

نوری بعد  طراحی و نقشھ کشی و نگھداری فیبر: گفت  جانم ھتر ازو شرکتتون چھ کاری انجام می ده ؟ و عزیز ب: دارم ، آفیسر پرسید 
 ھمسرتون ؟ و ھمین شرکت: یک شرکت خصوصی ھستم و گفت  و من گفتم کھ مدیر فروش: و شما چھ کاری انجام می دھید : خانم بھ من گفت 

دارم و ھمسرم  من یک دختر( اسکرینھای بزرگ ال ای دی و بعد گفت در مورد دخترت چھ کردی ؟ : و گفتم  و گفت چی می فروشید... گفتم نھ 
و ) ن نکرد ھمون اول بھ بچھ ھا گفتھ بود بشینند و سئوالی ازشو... ( و و گفتم کھ پدرش فوت کرده و بیشتر فامیل پدرش امریکا ھستن)  دختر 2

 سئوالی را 9 ماھھ ھست و فرم 2تا  1من مشکلی در پرونده شما نیست و مدارکتون ھم تکمیلھ اما نیاز بھ طی یک مرحلھ اداری  بعد گفت بھ نظر
می  از بچگیسفرنامھام را می نویسم تو را خدا بخونین آخھ . شما ما سر درددلمون باز شد  یک سئوال کردین. ھم برای ارائھ ھر دونفرمون داد

   .خواستم نویسنده بشم ، نشد

 ترکیه پرواز به

 .ایر پروار داشتیم  اسفند ماه با ایران15 روز یکشنیه 17:45من و ھمسرم ساعت 



 .عصربه وقت محلی ترکیه به انکارا رسیدیم 7حدودا ساعت . پرواز راحت و خوبی بود و ما رو خسته نکرد

  .$60نفری . ودیم که به دنبالمون بیاد ب ما در ایران با عباس اقا ھماھنگ کرده

 جمال رو دیدیم و سپس به یه عده از مسافرای دیگه سوار یه ون شدیم دو به سمت ھتل سگمن در فرودگاه عباس اقا و برادرشون

 .حرکت کردیم

 ھتل سگمن

. گرمایشی ھم خوب یود  ت بود و سیستماتاقی ھم که به ما دادند تمیز و راح. سگمن ھتل تمیز و ارومی بود  انصافا باید بگم که ھتل

 بخاری گازی ھم بود که میتونستی روشن کنی/کولر شب ھا شوفاژ رو روشن میکردند و عالوه بر اون در اتاق

درکل اتاق (گرفت $65گفتند اما عباس اقا برامون $ 100که قیمت دابل رو بھم اعالم کنه و اونھا  من قبال به ھتل ایمیل زده بودم

 (ه برای ھر نفر جدان$ 65شبی

 دکتر و مدیکال

 .قفسه سینه اومد دنبالمون و رفتیم مطب دکتر برای ازمایش و عکس) برادر عباس اقا(بودیم و جمال  در پایین البی10ساعت : دوشنبه

یا نه ؟ و من منشی از من پرسید که حامله ھستم ...بدیم و  پیش منشی مطب تا عکسمون رو.دقیق یادم نمیاد.3 یا 2اول رفتیم طبقه

 جواب دادم خیر

  یعنی ھر نفر.$98اول پول دادیم برای دونفرمون . برای عکس و ازمایش4ط  بعد رفتیم

  .دادیم.49$

 .صداتون کردند برید عباس اقا ازمون کپی نامه تعیین وقت رو ازمون گرفت و گفت برید بشینید عرموقع

اول ازمون خون گرفتند و بعد از پند دقیقه اسمم رو صدا زدند برای . نشیدم  ا معطلازمایش شلوغ بود و پر بود از ایرانی ھا که البته م

  .سینه و ھمین طور برای ھمسرم عکس قفسه

  کارامون تموم شد و عباس اقا برامون یه تاکسی

 . یرفتیمدلمون میخواست پیاده م ھوا برفی و سرد بود و گرنه خیلی). البته به ھمراه دو نفر دیگه(رفت که بریم ھتل

 درصد99مطب دکتر نسبتا شلوغ بود که . اومد دنبالمون ما و چند نفر دیگه که بریم دکتر  در البی ھتل بودیم و عباس اقا4عصر ساعت 

تکمیل بود و ھمینطور من و ھمسرم قبال ابله مرغان  دعا دھعا میکردیم که به ما واکسن اضافه نزنند چون کارت واکسن ما. ایرانی بودند

 .وارد کرده بودید ه بودیم و این رو در کارتمونگرفت

 پس ن...انگیلیسی بھش حرف میزدم و اون فارسی خیلی جالب بود من. وقتی نوبت من شد رفتم پیش اقای دکتر اونگان

  .ران نباشید دکتر فارسی بلده

 ..من گفتم نه کهمن تحصیالت ، سن ، قد و وزنم رو پرسید و اینکه ایا قبال عمل جراحی داشتم یا خیر؟ از

 .به ھیچ عنوان.اصال ھیچ چیزی از واکسن ھا از من نپرسید 

عمومی خدمون میکنند و ضربان قلب  کاری که دکترھای. روی تخت دراز بکشم تا معاینه کنه که اون ھم چند ثانیه طول نکشید بعد گفت

  .رو میشنوند

 ھمین راحتی به...بعد به من گفت که میتونم برم

 $70نفری .داد$ 140امدیم بیرون که البته ھمسرم  خدا رو شکر ھیچ کدوممون ھیچ واکسنی نزدیم و....ھم ھمینطوربرای ھمسرم 

اومده بود پیش   ماه گذشته بود مجددا6اونجا بودند که قبال پیش دکتر اومده بودند ولی چون بیشتر از  البته باید بگم که خانومی ھم

اما باز ھم در این . بوده و حتی در کارتش ھم وارد کرده بود تر اونگان براش واکسن ابله رو زدهجالب اینجاست که بال ھمین دک. دکتر

 (....شد و این باعث تعجب ما. (با اینکه اون خانم کارت قبلیش رو نشون داده بود.براش زد سری دوباره واکسن ابله رو

عده (با دو نفر دیگه برد ھتل و برای بقیه ھم تاکسی  ما روعباس اقا خودش. به شدت برف می اومد و انگار نمیخواست تموم بشه

 (عباس اقا بودند قابل توجه بود کسانی که تو ھتل ما بودند و با

 .برامون میگیره و دیگه احتیاجی به ما نیست عباس اقا به ما گفت که خودش نامه و سی دی رو

  مارچ9چھارشنبه 

زمین  نمیدونید جه برفی روی.رفتم لب پنجره . از خواب پا شدم !!!!.)) ن چه خبرهببین بیرو پاشو((:صبح با صدای شوھرم که گفت

 .ھمچنان داشت میبارید  سانت بود و برف ھم30نزدیک به . ھمچین برفی تا به حال ندیده بوذدم.نشسته بود

روز 2 اقا اومد و گفت که به علت برف عباس. منتظربرای رفتن به سفارت نشسته بودند و) که با ھم اشنا شده بودیم(در البی دوستانمون

 !!!اعالم شده و سفارت ھم تعطیله تعطیل رسمی و

 .وقت مصاحبه داشتیم شنبه5و ما ھم .......شنبه5شنبه و ھم 4یعنی ھم 



 !!!. شنبه بلیط برگشت داشتیم1 شنبه و ما ھم 2نکننند و بیافته  حالمون گرفته شده بود چون گفتند که شاید جمعه مصاحبه

  شنبه برای احتیاط اماده باشیم و بریم سفارت5اقا گفت فردا  بته عباسال

توضیحاتی که چه مدارکی  یه ایمیلی از سفارت برامون اومده بود که عالوه بر. ھمسرم ایمیلمون رو چک کردیم   شنبه من و4صبح 

 proof of relationship- wedding :بود کهو ھمچننی نوشته  (.... وترجمه و....ھمون اصل شناسنامه کارت ملی و (داشته باشیم

photos or photos taken together 

 !!!!!........یعنی ی عکسی از قدیم مثل عکس عرسی

  .اوردیم که در فلش ھمسرم عکس ھای عقدمون و مھمونیمون بود شانس

شما ازدواجتون واقعی بوده یا  یخواند بدوننند کهاین ھا م.  تایی چاپ کنید 10دادیم و گفت برید عکس ھانتون رو یه  به عباس اقا نشون

 (اول ازدواج کرده بود با من جون ھمسرم یعد از برنده شدن التاری و ارسال نامه( سوری

  .گذاشتند درست یه روز قبل مصاحبه تا نتونی سوری یه عکس جور کنی . اینا میدونن کی ایمل بزنند: ھمسرم گفت 

 زدیک ھتل بود عکس ھامون رو چاپ کردیمو یه عکاسی که نم ما ھم رفتیم

  مارچ10) روز مصاحبه(سنبه 5

 مامور دم در سفارت گفت امروز سفارت کار نمیکنه یعنی در واقع مصاحبه نمیکنه و فقط .  رفتیم سفارت دم در عده کمی بودند10ساعت 

 .ما ھم دست از پا دراز برگشتیم ھتل. برگه ابی ھا رو به سفارت راه میده

 (مصاحبه نھایی( مارچ11جمعه 

خودتون .بودند شنبه و جمعه وقت سفارت داشتنئد ھمه5شنبه و 4کسانی که (نمیدونید چه صفی بود..سفارت  رفتیم9:30ساعت 

 (حساب کنید چه خبر بود

شلوغ  دند و نگند که نفر مونده به اخربودیم و دعا میکردیم که ما رو داخل راه ب3ما ...بود ما رفتیم صف سمت چپ که برای مھاجرتی ھا

فکی کنم . صف ھم کند میرفت جلوه . به داخل راه دادند البته افراد پیر و اونھایی که بچه داشتند رو زودتر. ھوا ھم خیلی سرد بود . شده

ی لیستش تو به جلو رسیدیم مامور دم در پاسپورتمون و چند نفر جلوییمون رو گرفت تا ببینه اسممون و قتی. نیم ساعتی دم در بودیم

مثال به ھمسرم . باشه که پاسپورتتون رو اشتباھی نده حواستون.بعد پاسپورتمون رو داد) ایا واقعا وقت داریم یا نه؟؟(ھست یا نه

داخل  . پس ھوواستون به مدارکتون باشه و حتما چک کنید....بنده خدا ھم بیخبر داشت میرفت داخل پاسپورت نفر جلویی رو داد که اون

یھودی بود که طفلی خیلی خسته شده بود با خودمون گفتیم  بعد از ما یه خانوم. اونجا سردتر از بیرون بود .  البته حیاتشسفارت شدیم

 !!و ما شدیم اخرین نفر........جلوی ما  یه نفر ھم یه نفر، گفتیم بیاد

 ما قبال ھمه: (د و مدارکمون رو گرفتفارسی خوب حرف میز!!!نمیدونم ھندی بود یا نه  نوبتموم شد ی خانومی بود که10ساعت 

 (دست خودمون بود البته ھمه کپی بودند و اصل ھمه.  رروز قبل براشون پست کرده بودیم 15مدارکمون رو 

 و ترجمه ان. اصل شناسنامه و کارت ملی ھردومون

 (ترجمه قال پست شده بود و اونھا نخواستند(دیپلم ھمسرم  اصل مدرک

 مسرم و ترجمه اونھاھ اصل گواھی مالی من و

 اصال کارت سربازی ھمسرن رو نخواستند

 ازدواج قباله

و گوش ھاتون کامال دیده باشه و گوشواره ھم گوشتون  یادتون باشه عکستون به روز و جدید باشه( عدد ھم عکس از ھرکدوم2البته 

 (نباشه توی عکس

 .شماره مون زده بود فارسی خودش توی فیش. نی باشه  و ازمون اصال نپرسید که مصاحبه به چه زبا132شماره داد  به ما

 ....رفتیم داخل11 دم سفارت بودیم 10ما ساعت 

 شلوغ شلوغ. سالن بزگ که پر صندلی بود و ھمه پر بود و بعضی ھا ھم ایستاده بودند یک

 ....درست مثل بانک ھا .  باجه شیشه ای بود7 تا 6پشت سر صندلی ھا پر . درست شبیه بانک بود 

   برای ایرانی ھا بود6 و 5باجه ....کدوم باجه بره روبروی صندلی ھا ھم یه شماره انداز بود که کدوم شماره به

 (البته پشت شیشه ) یه دختر جوان و زیبا و مھربان بود.  برای انگشت نگاری 7زده شد که بریم باجه  بعد از یه ربع شماره ما

کردیم باید پول میدادیم اما یه خانومی گفت که ترجمه سند ازدواجتون  فکر. اره مون رو دیدیم  دقیقه دیگه باز شم20....رفتیم نشستیم 

 کپی قبال 2ترجمه کردیم اما  ما ھم گفتیم ما یکی. گفت برای ھردوم یکی بدیدی . یکی ترجمه کرده بودیم و بھش دادیم  ما ھم. رو بدید

 .اوکی ما روکمی نگاه کرد و بعد گفت...براتون فرستادیم

 $819 نفری.بعد از چند دقیقه ای شمارمون رو دیدم رفتیم برای پرداخت پول



  .توی سالن من و ھمسرم کاری نداشتیم جز اینکه با بقیه حرف و گپ بزنیم

 2فقط من بودیم و ھمسرم و .....نبود   شد و وقتی نوبت ما شد ھیچ کسی در سالن1:30سالن خالی از جمعیت شد و ساعت 

 ....6 و 5 مرد در باجه افیسرزن و

مون خندمون گرفته 3ھر ...دادیم یه پسر جوانی بود که از پشت شیشه به ھردمون لبخند زد و ماھم با نیش خند جوابش رو 6 رفتیم باجه

 ...بود که اخرین نفر بودیم

 ما اخرین ھستیم. رفتیم پشت شیشه و گفتیم

 !!!شدید ببخشید که معطل: افیسر -

 بگید و ذست راستتون رو باال بگیرید و ھر چه میگمافیسر گفت که ھرد

 .ردیم که ھمه چیز رو حقیقت میگیم.طبق روال عادی ھر دو قسم خو

بگیم و این خیلی برام زیبا بود  بود افیسر با دقت خیلی زیالد به دھان من و ھمسرم نگاه میکرد که درست ھمون کلمات رو خیلی جالب

 ...که چقدر حس اعتماد قشنگه

خیلی خیلی بیشتر پرشید البته   سوال بیشتر نمیپرسه از ما2دوستانی که توی سغرنامه میگفتند که افیسر از ھرکدوم  خالف بقیهبر 

 .کامال راحت و بی استرس بوذیم

 کارتون چیه؟:افیسر

 صنعتی توی کار ابزار ھای..شکار ازاد دارم : ھمسرم

 قبال سربازی رفتی؟

  . بله

 کجا ؟

 میدونید که سربازی اجباری.سیما خش صدا ونیروی انتظامی ب

 فقط باید اینجا ثبت کنم. میدونم  : افیسر با یه لبخند گفت

 مدرکتون چیه؟ :گفت افیسر به من

 بیولوزی لیسانس: گفتم

 :جایی کار میکنی گفت

 بعد از تموم شدن درسم کالس رفتم . گفتم نه

 کالسی؟ چه

 زبان

 !!!زبان؟؟

 .....انگلیسی

 یس......او....:فھمید خنگه  خودشبا لنخند که

 (ازدواج قبل از(شما میدونستید که ھمسرتون التاری برنده شده

 ...فھمیدم که ھمسرم التاری برنده شده من درست یک ھفته بعد از ازدواجمون.نه : من ھم به حقیقت گفتم که 

 خیلی عالیه...چه سوپرایزی عالی.اوه.:با تعجب و لبخند گفت

 مال شوکه شدمکا. بله: گفتم 

افیسر برگه مالی بانکی .  میلیون تومان ارایه داده بود 32مبنی بر  ھمسرم عالوه بر وکالت و یه سند خانه پیش خردید یه حساب بانکی

 :به ھمسرم گفت رو در اورد و رو

 این از کجاست؟؟.ھزار ماست  32این پول شما تقریبا معدل 

 (اومده البته منظورش این بود که چه جوری بدست)

 .کارم خوبه  ساله که برای خودم کار میکنم و10من نزدیک به . مال خودمه : ھمسرم گفت

  خوبه.........افیسیر با تایید سرش رو تکون داد و کفت اوکی

 تفریح؟؟ شما برای چی میخواھید برید ؟؟زندگی با گفت

  . ما میخواھیم برای زندگی بریم: ھمسرم گفت 

 گی در نظر دارید؟؟کجا رو برایزند :افیسر

 داالس :ھمسرم



 داالس؟ دوست و یا اشنایی دارید و چرا :افیسر

کردند چون می گند که اب و ھوای خوبی داره و چون ھزینه ھا  دوستان به ما داالس رو پیشنھاد. فامیل نه اما دوست داریم: ھمسرم

  خوبه کمتره برای شروع زندگی

 قصد چه کاری رو دارید؟؟ :پرسید . افیسر باز ھم به تایید سرش رو تکون داد

 .سرمایه ام ریسک کنم نمیتونم ھمه.باید خودمون بریم اونجا و ببینیم که برای شروع کدوم کار اونجا بھتره.. ھنوز معلوم نیست: ھمسرم

 .کار کنه ھمسرم مدرک ارایشگری داره و شاید اونجا بخواد با این مدرکش

 جدی:افیسر رو به من کرد و گفت 

گفت خیلی  بھش نشون دادم و اون ھم سری تکون داد و) اما ارسال نکرده بودم(رو ترجمه کرده بودم و چون قبال مدرکم. فتم بلهمن گ

 خوبه

---------------------- 

 من ھم. کامال باورش شده بود که ما سوری ازدواج نکردیم . عروسیمون رو ھم نخواست  دیگه سوالی ازمون نپرسیدحتی عکس ھای

  میلیون تومنی داشتم و از اون سوال نکردپ25اھی گو

 (حلقه ھامون ست بود(دو تا زوم کرده بود و خیلی جالب بود که به حلقه ما

در  فقط باید روند اداری طی بشه و سایت رو چک کنید و ھر و قت اسمتون. ھیچ مشکلی ندارید  شما: اون برگه ابی رو در اورد و گفت

 .د برای پاسسایت در اومد یکیتون بیا

 .گفتند  نفر از ھم ھتلی ھامون بیرون منتظرمون بودند و بھمون تبریک2+ ابی و عباس اقا   اومدیم بیرون ھمراه با برگه2و ما ساعت 

 باالخره مصاحبه ما تموم شد به راحتی

 رد بود و احساس.خوش برخکرد اما به حقیقت میگم که خیلی خیلی راحت بود و خیلی با ما  درسته که افیسر خیلی ازمون سوال

 .مثل یه گپ دوستانه بود..نمیکردیم که مصاحبه است

 راحته باور کنید خیلی خیلی

 فقط حقیقت.....اگر حقیقت رو بگید ھمه چیز حله

 :امکانات ھتل

  . خوب و کامل بود سیستم گرمایش. ما از ھتل راضی بودیم

  صبحانه ھتل ھم که مفصل و کامل

 امپیوتر بود که میتونستی مجانی ازش استفاده کنیک در کنار البی دو تا

  .بود و میتونستی استفاده کنی در اتاق ھا ھم اینترنت وایرلس

قابل ( لیر10و برای فر دادن .. لیر 5برای لخت کردن مو .برای براشین رفتم پیشش در انتھای البی ھم ی ارایشگرمردی بود که من دو بار

 شمن راضی بودم از) خانم ھا توجه

  در قسمت پذیرشگر انگلیسی متوجه میشند

  .اتاق غذا و خوراکی ببری و این به نظرم خوبه میتونی تو

 بردیم و بھمون اب جوش داد یه دفعه ھم از رستوران فالسک

  شبیه فیلیپینی ھا بود و فارسی تا حدودی بالد بود روبروی ھتل یه مغازه کوچیک بغالی بود که یه خانومی

اما ما که کمتر .حرف زد  دقیقه با ایران میشه20اما دوستان میگفتن که .  لیر کخ با ایران حرف بزنیم4.5خریدیم  لفن ابیما ازش کارت ت

 زدیم

 :خرید مراکز

 پایین مترو کیزیالی ھم جای دیدن و خرید داشت . من و ھمسرم که بیشتر در اطراف ھمون خیابان کزیالی خرید میکردیم

قیمت ھا به نظرم توی  .چون ھمه مغازه ھا بال استثنا حراج زده بودند و احتاجی نبود چونه بزنیم. رفتیم  صل خریدفکر میکنم ما بعھتری ف

 الز این بابتت ھخوشبه حالمون شد.حراج عالی بود

سته بودم و اینکه من خیلی خ اما فقط یه طبقه رو دئیدم چون به نظرم قیمت ھای گرون بود و...مترو رفتیم انکامال یه بار ھم با

 (پیاده شید 4ایستگاه ....مترو قرمز رنگ....مترو کزیالی(برگشتیم

 :مراکز دیدنی

ابی برای .....قرمز برای انکامل.بیشتر نداره کال تا تا خط..(سوار متروی ابی یا سبز......ایستگاه کزیالی.مقبره اتاتورک رفتیم ما فقط

 دم در مقبره اتاتورک اتبوس مجانی دره که شما رو مستقیم میبره..ی کردیمپیاده رو کمی. ایستگاه سوم پیاده شدیم).اتاتورک



به یه بار .الحق چه شمشیر قشنگی بود.ببینیم ما بیشتر رفتیم که ھدیده شمشیر رضاخان رو به اتاتورک.ھمچیتن بد نیست.....اونجا

 !!!! کجا و اتاتورک کجاتخت جمشید....کپی برداری کرده بودند چه جورایی از تخت جمشید.دیدنش می ارزه

 از ھرکی بپرسید میگه.نزدیک ھتل ددمانه..داره مسجد کوچ تپه ھم دیدن

 :عباس اقا

 .و خیلی ھم صادق بود.جدی میگم .و خیلی بھمون حال داد عباس اقا بسیار مرد صادق و مھربانی بود

گفت . لیر داد اما ندذاشت و خودش بھمون.. کنیم خواستیم از پذیرش چنج. لیر نداشتیم و دالر داشتیم شبی که رسیدیم ھتل ھیچی

 . ھمین حس اعتمادش در روز اول برامون زیبا بود. پذیرش کم میده 

 ....و یا دکتر و سفارت درسته که ما میتونستیم خودمون بریم ھتل. کامال ارزشش رو داشت$ 60به نظرم 

 اما با عباس اققا خیالمون راحت بود

 .و رفتیم ھتلدنبالمون  بی دردسر اومد

خودش .رو بگیریم  cd توی اون ھوای سرد و برف شدشد بریم دکتر تا جواب و حتی دیگه الزم نبود روز بعد...برای دکتر ھم ھمینطور

 .گرفت برامون

 .تنھایی بودیم سردرگم میشدیم شاید اگر خودمون به.مخصوصا اون دو روزی که برف میومد و سفارت تعطیل بود

ھزینه در مقابل این ھمه $ 60اگر میخواھید دلھره نداشته باشید و راحت باشید  بھتون پیشنھاد میکنم که. بودیم ما که کامال راضی

 که ماداریم چیزی نیست مخارجی

=============== 

 طوالنی شد معذرت میخوام در پایان از اینکه سغفرنامه ام

 .مھاجرسرا ادا کرده باشمبه  و فقط کمی از دین خودم رو.امیدوارم که تونسته باشم کمی

 امین...در راه جدید به بھترین نحو شکل بگیره  با ارزوی بھروزی برای ھمه عزیزان و اینکه زندگی جدید

 .بنویسم خوب دیگه نوبت منه که سفر نامم رو براتون

اقعا توی این مدت خیلی زندگیم رو و. وضعیت مناسبی نبودم اصال از نظر روحی در. واقعا از اینکه انقدر دیر شد معذرت خواھی می کنم

یعنی انقدر . نشد خیلی بالتکلیف بودم ولی ھر جوری خواستم از زیر سفر نامه نوشتن در برم. چیکار کنم نمی دونستم باید.ھوا بوده

 .دونم توی این مدت از مطالب این سایت استفاده کردم که خودم رو مدیونش می

واقعا .  بگم که من واقعا منتظر قبولی بودم 2012بچه ھای   برنده شدم البته این رو ھم برایحدودا اوایل تیر بود که متوجه شدم که

پشت آیفون گفت  اون موقع که مامور پست اومد در زد و از. برای ما اتفاق می افته زاییده ی ذھن ماست راست میگن که اون چیزی که

قبل از اینکه (من ھمون موقع داد زدم و گفتم التاری برنده شدم گفت که آره وکه نامه دارین، خودم بھش گفتم که از آمریکاست؟ و اونم 

 )ببینم برم پایین و نامه رو

طوریکه . حتی آفریقا....کرده بودم مثل آلمان، سوئد و  درست توی ھمون زمانی که داشتم خودم رو می کشتم که برم و به ھمه جا فکر

ھمون زمان  درست توی. دیدند ھمش پای کامپیوترم و دارم توی این سایتھا می گردمسوخت وقتی می  دیگه ھمه دلشون به حالم می

لطف و محبت خداوند بوده که شامل حال ھمه ی  به نظر من. ونستم¬¬¬من ھیچ وقت این قضیه رو شانسی ند. جواب التاری اومد

 .ماھا شده و باید ممنونش باشیم

 .التاری بود و من االن خوشحالم از بابت این اتفاقھا ین زمان برای من افتاد که تمامش به خاطراین قضایا که بگذریم،اتفاقای زیادی توی ا از

بعد از . نبود با کسی دوست بودم و ما می خواستیم با ھم ازدواج کنیم ولی ھنوز موقعیت ھر دوی ما جور موقعی که التاری برنده شدم

ما . کردیم که ازدواج ممکنه قبولی رو تحت الشعاع قرار بده   با اینکه فکر میقبول شدن من، دیگه جدی جدی به فکر ازدواج افتادیم

کردم،به سفارت  یعنی من فرمھای اولم رو مجردی فرستاده بودم ووقتی که ازدواج. کارنت شدن شمارمون درست بعد از.ازدواج کردیم

 . رو دو ھفته قبل از مصاحبه برای ما بفرستید230فرمھای  و اونھا ھم گفتند که مدارکتون به ھمراه)از طریق ایمیل(سریع خبر دادم 

 .شروع شد که مصاحبه چطور میشه ،آیا ویزا می دھند،آیا ریجکتمون می کنند دیگه از اینجا استرس ما

 .ماه قبل از مصاحبه مدارکمون رو فرستادیم و منتظر مصاحبه موندیم  1 ما تقریبا

واقعا .به نظرمون ھتل خوبی نبود.شدیم اولش که ھتل رو دیدیم خیلی ناراحت.ھتل رویال رفتیمفوریه رفتیم به سمت آنکارا و به  اواسط

  دقیقه بود و به ھمه جا نزدیک5تا سفارت .موقعیت ھتل رو دیدیم خیلی خوشحال شدیم ولی بعد از اینکه. ستاره نبود4در حد یک ھتل 

 .بود

  مصاحبه

ھوا سرد .بودیم و تقریبا آخرین نفری بودیم که توی صف ایستادیم  اونجا8:15تیم و ساعت برای مصاحبه پیاده از ھتل به سمت سفارت رف



توضیح دادند که سفارت چه  از اینجا به بعدش رو زیاد توضیح نمی دم چون بچه ھا قبال زیاد.دم در ایستاده بودیم 9:30بود و ما تا ساعت 

 ...شکلیه و 

 م و آفیسر از من پرسید که االن شغلت چی ھست و قبال چی بوده و از ھمسرم ھم فقطکردی موقع مصاحبه بعد از قسم خوردن،امضا

 ھفته ی دیگه سایت رو 6 ھفته تا 4که از  مصاحبه تموم شد و آفیسر یک برگه ی آبی به ما داد و گفت. ھمین. شغل فعلیش رو پرسید

برین  خالصه اصال برای مصاحبه نگران نباشید جون وقتی. نپرسیداصال راجع به ازدواج چیزی  . دقیقه طول کشیید4یا 3فکر کنم .چک کنید

 .اونجا تازه خودتون می فھمید که چه بیخود نگران بودید

 .کلیرنس ما اومد  ھفته2ماه و 1تقریبا بعد از .که از مصاحبمون می گذره و کلیرنس ھر دوی ما اومده  ماھه2االن حدود 

امیدوارم که . ھستند،دعا می کنم که زودتر جوابشون بیاد و از بالتکلیفی در بیان  منتظر کلیرشونواقعا از ته دل برای تمام بچه ھا یی که

 .کنم من تا جای ممکن سعی کردم از مطالب تکراری پرھیز. سفر نامه به دردتون بخوره این

   .اگر سوالی بود در خدمتم

 

  سفرنامه مصاحبه ويزاي ازدواج در آنكارا

 مھاجرسرا وبم درسالم به ھمه دوستای خ

 .امیدوارم که مفید باشه باالخره نوبت من ھم شد تا سفرنامه پرماجرای گرفتن ویزا رو بنویسم،

بلیط  مراحل تھیه.اعالم شد وھمون موقع واسه بلیط اقدام کردم) 1390فروردین11(2011مارس31من  تاریخ مصاحبه1389اواسط بھمن ماه

 تومان 298000میکردم و بلیط واسه ھر کدوم از ما  سیم سپردم،من ھمراه خانواده ام سفرو رزرو ھتل رو به یکی از آشناھای آژان

 رزرو کرده بود اولش واسه ھتل با توجه به چیزایی که توی سایت خونده بودم خیلی خورد ھتل رو ھم ھمون بیوک ارشان معروف.شد

بود ولی اونقدرھا ھم که میگفتن خانه وحشت  ته قدیمی و ابتداییوقتی رفتم دیدم میشد چند روز رو تحمل کرد،الب"توی ذوقم ولی واقعا

 تا اتاق ما رو ھمراه حمام دستشویی حسابی برق انداخت،واسه ھر نفر 2خدمه دادیم و  یک مقدارپول و مواد شوینده به یکی از.نبود

سرد میشد،سیستم گرمایش ھتل  خیلیبا اینکه شبھا ھوا . تومان75000 نفره شبی2 تومان بود یعنی اتاق 37500ھزینش شبی  ھم

  .میگذاشتم عالی بود به حدی که گاھی من شبھا کمی الی پنجره رو باز

 :::آغاز سفر

جز  ازخاطره اون پرواز به. دقیقه تاخیر انجام شد30آنکارا ھواپیمایی ایران ایر با _تھران  بعدازظھر پرواز5:40 ساعت 1390 فروردین 7روز 

طول پرواز .میشه...نیست که مثنوی ھفتاد من مثبت دیگه ای قابل ذکر نیست و اینجا ھم مجال ذکر نکات منفیمھارت خلبان ھیچ نکته 

 .سانتیگراد اعالم شد  درجه17 دقیقه بود و ھوای آنکارا 30ک2

 دقیقه 30م حدود فکر میکن. لیر با تاکسی به ھتل رفتیم 65به قیمت "ترجیحا از درب خروجی فرودگاه اتوبوسھای ھوس دیده میشد اما

 .فرودگاه و ھتل بود فاصله

 :::معاینات پزشکی

 شب 12 فروردین ساعت 7الزم ھست این رو ھم بگم که ھر سال شب .نوبت دکتر داشتم   صبح10 ساعت 1390 فروردین 8دوشنبه 

 ساعت 5/2ن ساعت ما میشهجلو رفت  فروردین با1 ساعت به عقب کشیده میشه و فاصله ساعتی ایران و ترکیه که از 1ترکیه  ساعت

قطعه عکس،پاسپورت،کیس نامبر،برگه وقت دکتر و برگه دعوت به سفارت رو 2 منشی دکتراز من کارت واکسن،. ساعت میشه5/1دوباره 

انجام شد و منشی گفت   دقیقه بعد از اون عکس از قفسه سینه10بعد از حدود یک ربع آزمایش خون و .دالر خواست 47ھمراه با 

دقیقه مطب بودممنشی به اتاق دکتر راھنماییم کرد و اونجا یکربع  2:15من راس ساعت . برای معاینات اصلی دکتر برگردید2:30ساعت 

اونا مبتال بودم یا ھستم سوال  بد اخالق تشریف فرما شدن وتند تند در بارھانواع بیماریھا و اینکه من به" دکترتقریبا منتظر بودم تاخانم

با لھجه  خوب اما"جالب اینجاست که ایشون فارسی رو تقریبا...................نه ووو..روانی؟؟ نه،،بیماری..،،تیرویید؟؟نه..دیابت؟..میکرد

معاینه کرد و گفت روی تخت دراز بکش و با انگشت به  صحبت میکرد ،بعد ھم با چکش رفلکس زانوھا رو چک کرد و گوش و بینی رو ھم

دستور  و چند بار ھم گوشی رو جابجا میکرد و میگفت نفس بکش ،حال نفس نکش و بعد. ضربه میزد اشکم و ریه ھا و پھلو و دنده ھ

کامل بود،حتی مننژیت رو ھم از ھالل احر  من فقط آبله مرغان رو کم داشتم و کارت واکسنم.فرمودن بشین رو تخت واسه واکسن 

  سال ھست ولی ھم آبله مرغان ،ھم آنفوالنزا و با کمال50ا واسه باالی بود که آنفوالنز کارتش رو گرفته بو دم و پاستور به من گفته

نمیداد تازه کلی ھم بدش اومده بود که بھش  به اعتراضات و حرفای من اھمیت" تعجب ھمکزاز و دیفتری رو تزریق دوباره کرد و اصال

 ون خوبی فارسی حرف میزد نمیدونم چی تندوتند بهحرف زدن و اونی که تا اون موقع به ا اعتراض کردم و خودش رو زده بود به ترکی



میکر د ،طوری که من ھر کاری میکردم  ترکی و با اخم میگفت و پشتشو کرده بود به من و چسبیده بود به میز واکسنھا رو آماده

اکسن اول که فکر میکنم متوجه شدم به جز و"میکشه توی سرنگ یا نه؟؟؟که البته بعدا واکسن"نمیتونستم ببینم چکار میکنه آیا واقعا

نوک سوزنو کرد تو دستمو در آورد،خیلی  تزریق نکرد ،فقط پنبه اتکلی رو کشید رو دستم و به سرعت نور"مرغان بود بقیه رو اصال آبله

یه ولی من ھم مثل بق...... پشت کوه نیومدیم که ندونیم شما داری کتک میزنی و خانم دکتر ما از"دوست داشتم بھش بگم اخه مثال

رفت بیرونو دیگه نیومد تا منشی اومد  تزریق از اتاق" اونم بعد از مثال.بودم تحمل کنم،فقط اخمام حسابی رفته بود توی ھم مجبور

دالر واسه ھمون چندتا تق تق معاینه و واکسنھای سوری داد دستم و گفت فردا  210 سراغمو منو به اتاق انتظار راھنمایی کرد،وقبض

داد و گفت پاکت روھمینطور بسته  فرداش ھم یک پاکت در بسته ھمراه یک سی دی بھم تحویل.بیاین جوابو بگیرین بعدازظھر  3ساعت 

و به این .ھمین صورت مھروموم شده توی فرودگاه امریکا ازت تحویل میگیرن روز مصاحبه به سفارت تحویل میدی و سی دی رو ھم به

 .بسته شد دالر پرونده اش 257مدیکال با  ترتیت مرحله

 :::روز مصاحبه

 .عمرم بود قرار نبود صبح بشه،فکر میکنم طوالنی ترین شب"ھیچوقت فراموش نمیکنم ،مثل اینکه اصال شب قبلش رو"واقعا

 7:20ساعت .بدترین خوابھای عمرم رو کردم بیرون اومدم  فروردین رو نشون داد و من از تختی که توش یکی از11 صبح 6بالخره ساعت 

ارشان تا  از ھتل.  دقیقه بود ولی زودتر اومدم تا نفر اول باشم8:30حاضر بود،مصاحبه من ساعت   بودم که جلوی سفارتنفر اولی

 . دقیقه راه بود5سفارت با تاکسی کمتر از 

داشتن و سفارت   کم کم کارکنای سفارت و ترکھایی که وقت8مھاجرسرا باھاشون آشنا شدم اومدن و از   لیال جون که توی7:30ساعت 

 در سفارت باز شد وما 8:30ساعت .غیر مھاجرتی تقسیم کرد ایرانیھای دیگه،مامور درب سفارت ھمه رو به دو صف ویزاھای مھاجرتی و

اسامی ترکھای  دوم تحویل داده بودیم منتظر بودیم اسممون خونده بشه که در کمال ناباوری دیدیم اول که پاسپورتمون رو نفر اول و

وقتی خیالش راحت شد که دیگه ترکی نیست لیال جون  و) یعنی دیگه ترک نیست(بعد ھم داد میزد ترکیش ترکیش. شدمحترم خونده 

 محترم تشریف فرما شدن و بدون صف تشریف بردن داخل کسایی که فکر کنم وقتی من در سفارت رو خوند و ھمین موقع دو نفر ترک

گلومو گرفته بود و بیشتر از سرمای ھوا از  اونقدر بھم بر خورده بود که بغض.دیدنرسیده بودم ھنوز داشتن توی رختخوابشون خواب می

مسلط باشم یکی از لیدرھای خوبی که مسافراش رو تا در سفارت ھمراھی میکرد و  خیلی سعی کردم به خودم.عصبانیت میلرزیدم

میخوان ببینن کارشون چی میشه که برگردن  یه میان وترکیه ای بود متوجه ناراحتی من شد و گفت آخه اینا از شھرای دیگه ترک خودش

میایمو اینھمه سختی میکشیم و اینھمه بھمون بی احترامی میشه و اون که  شھرشون ومنگفتم پس ما چی که از یه کشور دیگه

سفارت توی نداشتن  خیلی حس بدیه که به خاطر.بده به یک لبخند اکتفا کرد و من موندمو بغض خیس فرو خورده جوابی نداشت

کنن و مجبور  شکمشونو سیر میکنیم و آخرش ھم بھت توھین کشورای دیگه آواره میشیمو اینھمه پول و ارز وارد کشوراشون میکنیمو

 ....بخوری وبریزی تو خودت باشی فقط سکوت کنی و تاسف

شدم درب دوم ھم باز شد و منشی سفارت شد و وارد یک جای حیاط مانند  بالخره اسمم خونده شد و درب اول باز شد و بازرسی انجام

قطعه عکس،اصل 2مدیکال، مصاحبه فارسی یا انگلیسی باشه که من فارسی رو انتخاب کردم و ایشو ن از من پاکت ازم پرسید که

کو اسپانسر و 2010 و 2009دعوت به مصاحبه،فرمھای مالیاتی  شناسنامه با ترجمه،اصل سند ازدواج با ترجمه،اصل کارت ملی،برگه

که میگفت  که رابطه نزدیکمئن رو اثبات کنه خواست من ھم که ھمه چیز رو آماده داشتم ھر کدوم رو اسپانسر،وپرینت تلفن و عکس

میخوان ولی لحظه آخر چند تا از عکسھای عروسی رو  فوری میدادم فقط پرینت تلفن نداشتم چون فکر میکردم واسه کیس نامزدی اینو

 .خورد به دردمشانسی با خودم بردم که 

شمارت واسه امگشت نگاری اعالم میشه و اونو که  خانم منشی یک پاکت ھمراه راھنمای انگشت نگاری بھم داد و گفت منتظر باش

 واسه مصاحبه اعالم بشه و مواظب باش که شمارت رد نشه چون شماره ھا به ترتیب اعالم انجام دادی میشینی تل دوباره شمارت

 دقیقه ھم شمارم 5نگاری رفتم و بعد از  باز شد و وارد سالن انتظار شدم بعد از اعالم شماره واسه انگشتنمیشن ،درب سوم ھم 

 ساله الغر اندام مسولمصاحبه با من بود سالم کردم و 40"یک خانم تقریبا.داده شد واسه مصاحبه رو ی مانیتور سالن انتظار نمایش

ببر و ھرچه که من میگم تکرار  بح شما ھم به خیر ،ایشو نگفت دست راستتو باالسالم،صبح شما بخیر ،من ھم گفتم ص:گفت ایشون

 کجاست؟ کن فو بعد از مراسم قسم بی مقدمه پرسید خوب شوھرت االن

 کدوم شھر امریکاست االن؟

 شغل ھمسرتون چیه؟

 به امریکا ادامه تحصیل دادن؟ آیا ھمسرتون بعد از ورود

 چطور با ھم آشنا شدین؟

 عروسی؟  یاعقد کردین



 (با تاکید اینکه کدوم شھر؟(عروسی کجا بود

 چند نفر مھمان داشتین؟

 اسپانسر شما چه نسبتی با شما یا ھمسرتون داره؟ کو

 میگذره؟ چقدر از زمان ازدواجتون

 آیا شما به جز ھمسرتون اقوام دیگه ای در امریکا دارین؟

  رفت؟اولینبار ایران رو ترک کرد و به امریکا  ھمسر شما چرا

 ویزایی به امریکا رفت؟ ھمسرتون اولین بار از چه طریق و چه

 شغل خود شما چیه؟

ارام و  پروندم و بیرون پروندم میدیدم و در تمام طول مصاحبه علیرغم استرس درونی سعی میکردم درتمام مدت مصاحبه برگه ابی رو توی

مستقیم به چشمای افسره نگاه میکرد،دستھام  نشه و ھمینطورخونسرد باشم و به سفارشات دوستان سعی میکردم لبخند فراموش 

 .قسمت جلوی شیشه که اگر اشتباه نکنم سنگ بود گذاشته بودم رو ھم واسه اینکه بال تکلیف نباشن روی

و واسه داشتم خودم ر تایپ توی کامپیوترش کرد و یه چیزھایی ھم توی پرونده نوشت و در کمال ناباوری من که خانم افیسر شروع به

بیرون آورد و اسم و مشخصات من رو روش نوشت و گفت کار شما اینجا  اف بی آی چک آماده میکردم کارت سفید کوچیک رو از زیر پرونده

 . ھتل  روز کاری میاد در5 تا 3بفرمایید یو پی اس قبض پست رو پرداخت کنین مدارک با ویزا  تمام شده تبریک میگم

 .چرخیدم خروج رو پیدا نمیکردم و چند بار دور سالناونقدر خوشحال بودم که در 

 . فردای مصاحبه مدارک با یو پی اس اومد در ھتل

 :::بازگشت

این ترتیب این سفر پر ماجرا به پایان   دقیقه انجام شد و به30/2تھران بدون تاخیر و به مدت - پرواز آنکارا1390فروردین  17 چھارشنبه

 رسید

تمام رویاھا و ارزو  مراحل مختلف مھاجرتشون ھستن ھر چه زودتر این دوران پر از انظار رو سپری کنن و به ه درامیدوارم تمام دوستانی ک

تجربیاتشون رو در اختیار کسانی بگذارن که مثل روزھایی که خود ما  ھاشون در زندگی جدیدشون دست پیدا کنن وبعدھا ھم اطالعات و

  بودیم نیازمند کمک و اطالعات بیشتر ھستنجاده مھاجرت گذاشته اولین قدمھا رو در

گوشزد کرد و راه رو برامون  بود که قدم به قدم ما ھا رو راھنمایی کرد و با اندرزھا و حمایتھاش اشتباھاتمون رو واین مھاجرسرای عزیز

 .رده بودیم و این مایه آرامش بوداون رو طی ک"ویزامون میشدیم مثل اینکه قبال روشن کرد ،طوریکه وارد ھر مرحله جدبد از پروسه کاری

تر بر دارم و از لحاظ روحی حمایت کردند  اینجا الزم میدونم از تمام کسانیکه حتی با یک جله یا یک پیامکمک کردند تا قدمی مثبت من

انجمن و ھر انجمنی مھاجرسرا رو ترک نکنیمبلکه حتی بعد از ورود به امریکا در این  تشکر میکنم و امیدوارم که ھیچکدوممون ھیچوقت

از راھنمایی و مشورت ھمدیگه استفاده  بتونیم به دوستای تازه واردمون کمک کنیم و در مسائل و مشکالت بعد از مھاجرتمون ھم که

 .کنیم

   (((.ایرانی موفق یکی از عضای مھاجرسرا باشه به امید اینکه یک روز ھر مھاجر)))

  

بھتره بھ  سفرنامھ بچھ ھا رو کھ خوندم دیدم کلیت ماجرا برای ھمھ یکسان بوده و.ویزامونو گرفتیم من و ھمسرم ھم ھفتھ ی گذشتھ.سالم دوستان
 .ما ھم بعد از قبولی ازدواج کردیم کیس من ھم مشابھ کیس علی بود و.چند اشاره کنم و از تکرار مکررات پرھیز کنم
عکس لوکس  بلکھ بر.نھ اینکھ ھتل بدی باشھ.ین ھتل رو بھ کسی توصیھ نمی کنمکھ ا.اقامت داشتیم ما برای مصاحبھ با ترکیش رفتیم و ھتل ھیلتون

ددمان،سورملی،رویال و بقیھ ھتل ھای .ھمھ پول خرج کردن رو نداره و ازش این! اما برای این سفر کمی زیاده.ترین ھتلیھ کھ من تا بھ حال دیدم
 !لی ھتل ھای دیگھ مجانیھ  لیر بود و10ضمن اینکھ ھیلتون اینترنتش ساعتی راحت و تمیز ھستن و قیمت مناسبی دارن   ستاره واقعا خوب و4

 پرسنل.نسبتا تمیزه.ھتل بیوک ارشان یھ ھتل بسیار معمولیھ.بیوک ارشان اقامت داشتم برای گرفتن ویزا با ایران ایر رفتم و در ھتل سھ ستاره
تو البی در حال گپ زدن و تبادل   ایرانی ھستن و معمولناکثر مھمانان ھتل ھم! صمیمی ھستن و فارسی رو خوب صحبت می کنن

- 20خرید خوبھ اما بھ سفارت و مطب دکتر اونگان نسبتا دوره ولی اون رو ھم میشھ با  موقعیت ھتل از نظر نزدیکی بھ مترو و مراکز!اطالعات
 داری ولی خب تاخیراش روان آدم رو نوازش میده ریایران ایر ھم چیزی از ترکیش کم نداره بلکھ پذیرایی بھت.دقیقھ پیاده روی طی کرد 25

ھمراھم بردم چون می ترسیدم تو ھتل بذارمش اما منو از  من لپ تاب رو! بھ دوستانم توصیھ می کنم لپ تاب و دوربین بھ سفارت نبرن
ساعت بعد یو  48 بقیھ کارا طبق روال بود و.مجبور شدم بذارمش پیش یکی از دوستان و سریع برگردم داخل !!!فارت محترمانھ بیرون کردنس

 .پرواز چھار شنیھ شب بھ تھران حساب کرد  ساعت بیشتر طول نمی کشھ و میشھ رو48معموال .پی اس ویزا ھا رو آورد
مصاحبھ اومده  شاید بھ درد خیلی از مصاحبھ شونده ھای آینده بخوره اینھ کھ یک آقایی بود کھ برای ردم وموردی کھ تو این سفر باھاش بر خو



چون دیپلم کاردانش و !!!و بھ راحتی رد شد!!! کاردانش رو آورده بود رو حساب اینکھ مدرک دیپلم کافیھ مدرک دیپلم.بود و برنده التاری بود
دوستان اگر ھم می خوان فقط دیپلم  پس! سال تحصیل باشھ12 حالیکھ دیپلم مورد قبول اون ھا باید معادل سال تحصیلھ در 11دبیرستان معادل 

 .مورد مصداق نقص مدرک نمیشھ بلکھ عدم صداقت ھستش و کیس رو رد می کنن چون این.ببرن الاقل مدرک پیش دانشگاھی رو ھم ببرن
  مھاجر سرایی ھا در ینگھ دنیا  امید زندگی شاد و پر از موفیقت برای ھمھ یبھ.ھمھ ی دوستان آرزوی موفقیت می کنم در آخر برای

  

 .با سالم خدمت دوستان گرامی

 تشکر ویژه ھم از مھدی عزیز تجربه خودم از مصاحبه رو بگم می خواستم که از ھمه دوستان مھاجر سرا تشکر کنم و یک قبل از اینکه

"mahdi14u" در ماه نوامبر در سیدنی مصاحبه داشت و موفق به دریافت ویزا شد طی چند  که قبل از من وداشته باشم که با توجه به این

 .منو راھنمایی کرد و بھم قوت قلب داد تماس تلفنی

بار  متاسفانه به دالیل مختلف آدرس من دو .IT سیدنی برای ادامه تحصیل در رشته-استرالیا من االن حدود یکسالی ھست که اومدم

 19ایمیل زدم و جواب گرفتم که زمان مصاحبه  از اینرو به کی سی سی!  باعث شد نفھمم سر نامه دوم چه بالیی اومدهتغییر کرد و

April امریکا در سیدنی ایمیل زدم و تغییر آدرس رو بھشون اعالم کردم، در ضمن یک سوال ھم در یک اقدام سریع به کنسولی. ھست 

که البته مھدی عزیز لطف کرده بود و یک  دم که اونھا ھم یک چک لیست برای من ایمیل کردنراجع به سوء پیشینه در استرالیا پرسی

ولی در چک لیست جدید خبری از مدارک مالی یا اسپانسر نبود و خیلی تاکید کرده  نسخه از این چک لیست رو قبال به من داده بود

کور از خدا چی میخواد ! (کنید و بر اساس این چک لیست آمادهچک لیست قدیمی یا کی سی سی رو دنبال نکنید و مدارک ر بودن که

ھستم و حساب بانکی و ملک و امالک ھم تعطیل به محض دریافت این  منم که اسپانسر نداشتم و اینجا ھم دانشجو) دو چشم بینا

نداشتم اینجا نزدیک  واکسنخالصه مدارک رو آماده کردم و آزمایش پزشکی ھم رفتم کارت . استرس خالص شدم چک لیست از شر این

آزمایش خون از من بیچاره گرفتن تا مطمئن بشن که بدنم در مقابل   نوبت3 دالر آزمایش خون اصلی که در کل 37 دالر اضافه بر 50

ن ایم (varicella یا chicken box) آبله مرغان ,(MMR) یا ھمون (Mumps) و اوریون (Measles) سرخک (Rubella) بیماریھای سرخجه

 بود و اون یکی ھم آنفوالنزا (T dap) دیفتری، کزاز و سیاه سرفه  گانه3در ضمن دو تا واکسن ھم خود دکتر تزریق کرد که یکیش . ھست

( Flue vax یا Influenza) بود.  

 casual اکثرادیدم تریپ استرالیایی ھا خیلی معمولی بود و   صبح با یک لباس رسمی رفتم سفارت که8روز مصاحبه سه شنبه ساعت 

یکی از باجه ھا  به انتظار نشستم تا) 9شماره (خالصه یک شماره از دستگاه گرفتم ! رو با شلوارک دیدم لباس پوشیده بودن حتی یکی

دقیقه صد کرد و اصل تمام مدارک رو بھم 15دوباره شماره منو بعد از  .مدارک رو ازم گرفت و گفت بشین تا صدات کنم. شماره رو صدا کرد

کی میخوای بری امریکا؟ منم گفتم  نامه و ریز نمرات دانشگاه اینجا رو بھم تحویل داد و گفت اینھا الزم نیست ازم پرسید حویل داد، حتیت

، اونم گفت عالیه و فقط از من شماره تلفن June تموم میشه منم گفتم اواخر پرسید کی! به محض اینکه این ترم دانشگاه تموم بشه

که ! موبایلت یادداشت کنی؟ یکا آدرسش رو داده بودم خواست و گفت اگر توی موبایلت ھست بفرستمت پایین تا ازامر شخصی که در

بود و سریع  Reject result sheet اونم یه برگه بھم داد که عنوانش! زنگ بزنم من گفتم شماره رو ندارم و االن ایران نصفه شبه نمیتونم

بھم گفت . به ما ایمیل بزنی  برای آگاھی خودت و کیس آفیسرت ھست و میتونی شماره تلفن روکه نگران نباش و این فقط بھم گفت

منم . من بیار و بعدش بشین تا آفیسر صدات کنه برای مصاحبه با کنسول برو پول رو پرداخت کن و یه نسخه از فیش پرداختی رو برای

روی کامپیوتر چیزی رو چک  آفیسر پرونده منو ورق میزد و گاھی از. ردندقیقه از یه باجه دیگه شماره منو صدا ک 15 نشستم و بعد از

پرسید کدوم دانشگاه و چند وقت؟ منم جوابشو . منم گفتم برای تحصیل مثال پرسید چرا اومدی استرالی؟ا. میکرد و از من سوال میکرد

پرسید آخرین مدرکت  ازم.  داشتی؟ منم گفتم نه ماه اقامت6غیر از استرالیا توی کشور دیگه ای بیشتر از  بعد پرسید به. دادم

پرسید چند ماه؟ ! بعدش پرسید سربازی رفتی؟ منم گفتم بله . IT management پرسید االن چی میخونی؟ گفتم! لیسانسه؟ گفتم آره

اطالعات و  کهانگشت وسط دست راستت رو بذار روی اسکنر جلوی باجه که با اینکار قسم میخوری  بعدش گفت!  ماه20منم گفتم 

! بھم گفت شماره تلفن رو چرا ندادی؟ گفتم نداشتم. کنم مدارکی که ارائه کردی کامال صحیح ھست و بعدش بھم فرم رو داد که امضاء

 گفت چرا شماره دوستت رو! دادی چه نسبتی باھاش داری؟ منم گفتم خواھر شوھر دوستمه پرسید این شخصی که آدرسش رو

شماره رو برای ما با ایمیل بفرست تا پروندت  بعد بھم گفت کارات تکمیله و نیازی به مصاحبه نیست فقط. ایرانهندادی؟ گفتم اون خودش 

راستش خیلی دوست داشتم که ھمون موقع برم پایین و شماره تلفن رو از دوستم بگیرم  .رو برای نظر نھایی بفرستین پیش کنسول

رسیدم و سریع آماده شدم برم کالس  خالصه با یه احساس مبھم به خونه! امکانش نبودخوب بخاطر اختالف ساعت اینجا با ایران  ولی

اونا ھم فرداش بھم ایمیل زدن که پروندت . رو ھمون روز براشون ایمیل کردم  ظھر با دوستم تماس گرفتم و شماره1تا حدود ساعت 

بود و ھمین باعث شد که یک  ز روز جمعه تا چھارشنبه تعطیلمتاسفانه اینجا ا. بعد از نظر نھایی با من تماس میگیرن تکمیل شده و

 صبح بسته پستی حوای پاسپورت 10:30محترم روز چھارشنبه ساعت  مقدار زمان پاسخگویی عقب بیفته ولی در کمال ناباوری پستچی



پست داده ولی بعلت  سته رو تحویلتازه متوجه شدم که روز پنجشنبه آخر وقت سفارت ب! ھمراه ویزای امریکا و مدارک رو برام آورد به

 !برد تعطیالت وایزای ما پنج روز در حبس اداره پست استرالیا بسر

 ماه از جلوی کنسولی امریکا 9 بار به مدت 4الی  3راستی اینو بگم که تقریبا ھر ھفته ! ببخشید که این سفرنامه خیلی طوالنی شد

ماه  9 آخرش بعد از! میشدم و مدام میپرسیدم کی نوبت من میشه که برم این تودانشگاه بود رد  توی سیدنی بخاطر اینکه توی مسیر

 .در این مرحله و تمامی مراحل زندگی رو دارم برای تمامی دوستان آرزوی سربلندی. رفتم داخل و خدارو شکر که موفقیت آمیز بود

  .امید

  
 .یھ سری تشکر کنم اول اجازه بدید. خوب باالخره نوبت من ھم رسید

 بعد ھم. خیلی خیلی ویژه می کنم و کمک ھایی کھ بھ من کرد رو ھیچ وقت فراموش نمی کنم تشکر ادمین اول از ھمھ از صاحاب سایت ، آقامون
 : ( بھ ترتیب الفبا(تشکر فراوان و ویـــــــــــــــــژه از خانوم ھا و آقایان

لیلی،محسن،مھرداد،مونا،نامی،ھستی و خیلی ھای دیگھ کھ شاید  را،شادی،فرزاد،اشکان،الیزا، امیر،پرھام،پیام،حیدر،رزا،ساسان،سحر،شیما،صد
 .رفتھ اسم بیارم بھ خاطر حافظھ بدم یادم

 . از پوریا راھواری عزیز و جزیره بھشت ھم بسیار ممنونم

 نامھ سفر #
 من مدارک رو ششم.  زندگیم بھ کلی تغییر کرددر کمال خوش شانسی برام آورد و شاید مسیر  نامھ اولم رو ھمسایھ بقلی٢٠١٠ می ١٩من روز 

  . روز بھ دست کی سی سی رسید۴فرستادم و طی  TNT جون با پست
اینکھ برای بولتن ماه آوریل  دریافت مدارک توسط کی سی سی مثل ھمھ دوستان ھر ماه سایت محترم رو چک می کردم تا بعد از مطمئن شدن از

  . آوریل ھستش٢۵مصاحبھ  و متوجھ شدم تاریخیک ھفتھ بعد ایمیل زدم . کارنت شدم
پرینت رزرو رو بھ دفتر . سایت ترکیش بلیط یک طرفھ بھ مقصد آنکارا رزرو کردم از طریق.  آوریل نامھ دوم ھم بھ دستم رسید۴البتھ در 
 .روبھ روی پارک ساعی بردم و بلیط رو خریدم ترکیش

از   روز قبل١٠ ولی بھ خاطر تعلل بانک ملت برای دادن برگھ تمکن مالی، مدارک می فرستادم  روز قبل از مصاحبھ١۵باید مدارک رو 
 .فرستادم Aramex من سری دوم مدارک رو با پست. مصاحبھ رسید کھ فکر نکنم اثری خاصی داشتھ باشھ

 سفر بھ ترکیھ
از پرواز اصال کسی کاری بھ  قبل.  عازم ترکیھ شدیمبھ ھمراه پدرم با پرواز آنادولو جت کھ زیر مجموعھ ترکیش ھست  آپریل٢١منتظر موندم تا 

کھ با وثیقھ از کشور خارج می شند اصال نگران نباشند و کسی چیز خاصی از شما  دوستان مشمولی ھم. بلیط شما نداره کھ یک طرفھ ھست یا نھ
پرواز خوبی بود و (!!!!!!!!!). زودتر انجام شد  عتپرواز ھمونطور کھ اطالع داده بودند نیم سا. و مثل بقیھ باھاتون برخورد می شھ نمی پرسھ

 . پروازی ھمگی ترک بودند در ضمن کادر. صبحانھ مختصری ھم دادند
 آنکارا

. بینی و تاکسی ھای گرونھ مردمی مھربان، غذاھای خوشمزه، حمل و نقل مناسب و البتھ دارای ھوایی غیرقابل پیش آنکارا شھری آروم، زیبا با
 .را خیلی خوشم اومدمن کال از آنکا

 ھتل
. نتونستیم تحمل کنیم ھتل رو قرار ما ھتل ازیلھان بود ولی ما. جز آقایی کھ الزم نمی دونم اسمشون رو ببرم من با ھیچ توری ھماھنگ نکرده بودم

دالر الکی ھم با کلی کلکل  ٢٠ما ھتل رو ترک کردیم . غیر حساس توصیھ نمی کنم نمی گم ھتل افتضاحیھ ولی خوب جز برای افراد مجرد مرد و
 .کارکنان و مدیر ھتل ، دادیم تا از اونجا خالصی پیدا کنیم با

  .زنگ زدم و با قیمت مناسبی ھتل رویال رو کھ انصافا ھتل خوبی بود برامون گرفتند بعد بھ آقای راھواری
ب، اینترنت پرسرعت، صبحانھ خوب و جکوزی و ماساژ مناس رویال ھتل نزدیک خیابان جان اف کندیھ کھ رو بھ روی سفارتھ، سیستم گرمایشی

 .نرفتیم اینا ھم داره کھ ما
 مدیکال

تمامی . تجریش گرفتم من کارت واکسنم رو از انستیتو پاستور. ھستش و با کمی پیشگیری میشھ واکسن الکی نخورد مدیکال پروسھ بسیار ساده ای
نمیزد در یک درمانگاه زدم و فقط خانوم دکتر تجریش برام مھرش رو  م کھ تجریشمننژیت رو ھ. واکسن ھا رو قبل از رفتن نوش جان کردم

  دستشون درد نکنھ آبلھ مرغان ھم کھ تست خون دادم و خانوم دکتر برام دو نوبت واکسن وارد کردند کھ. شد زدند و تکمیل تکمیل
سوم و دوباره برای گرفتن  برای آزمایش خون و عکس از قفسھ سینھ بھ طبقھ. میرید باید بھ طبقھ چھارم مراجعھ کنید شما اولین بار کھ بھ مطب
 .وقت معاینھ بھ طبقھ چھارم
یکی از سواالش این بود کھ  .د و برخورد خوبی داشتآدم بدی بھ نظر نمی رسی) خانومش(دکتر اونگان . معاینھ برید بعد از ظھرم باید برای

 پام رو عمل کردم و خودش گفت پالتین داره ؟ منم گفتم نھ توش پین ھستش بعد از اینکھ تاحاال عمل جراحی داشتم یا نھ کھ من گفتم بلھ و شکستگی
 .جاش رو نشون دادم گفت اوکی و مشکلی نیست

 .فرداشم رفتم نتیجھ رو گرفتم
 ھزینھ مدیکال : $ 70 + $ 45.5

 مصاحبھ



بعد از یک  . رفتم سفارت و توی صف وایسادم، یک ایرانی و یک عراقی جلوم بودن٨دوشنبھ صبح ساعت  .شنبھ و یکشنبھ رو چرخ زدم
رک رو تحویل یک خانوم ایرانی مدا. بریم و مدارک رو تحویل بدیم دوباره منتظر بودیم کھ دونھ دونھ. بازرسی ساده وارد محوطھ سفارت شدم 

 تا ٧بود کھ ھمگی پشت بھ  سالن انتظار پر از صندلی. من فارسی رو انتخاب کردم. مصاحبھ فارسی باشھ و یا انگلیسی گرفت و از من پرسید کھ
 و مدارکم مھربون پشت باجھ بود و ازم عذرخواھی کرد و گفت کھ اشتباھی صدام کرده یک خانوم.  صدا زده شد٧شماره ام برای باجھ . باجھ بود
 .کردم ولی چند دقیقھ بعد پیش ھمون خانوم مھربون رفتم و انگشت نگاری.نیومده پیشش ھنوز

کھ خانوم پشت باجھ گفت دست راستتو ببر باال ! بودم برای پرداخت پول  دوباره نشستم و تا اینکھ دوباره صدام کردند، من ھم خودم رو آماده کرده
 .آدرس رو دادم بھش و خودش برام نوشت.  خوام آدرسم رو عوض کنماس، منم گفتم می و فھمیدم مصاحبھ

 .راستم رو باال بردم و قسم خوردم دست
 فامیل داری آمریکا ؟ -
 دور آره فامیل :
 تا حاال خدمت سربازی رفتی ؟ -
 تاحاال نرفتم. نھ :

 کنی ؟ ـ ایران چیکار می
 . دانشجو ھستم :
 رشتت چیھ ؟ -
  برق :
 ؟ کدوم دانشگاه -
  دانشگاه آزاد:

 سال چندمی ؟ -
 سوم:

 .تایپ می کرد و برگھ آبی ھم بھم چشمک می زد توی پرونده ام وقتی سوال ھا را جواب می دادم
 .سربازی آمریکا بود و توضیح داد کھ اجباری نیست بعد برگھ داد کھ برای

. خداحافظی کردم  منم تشکر کردم و. عدشم برگھ آبی رو داداوکی ھستش و یک تا دوماه کار اداری داره و ب بعد مثل ھمھ گفت کھ کیس شما
 .نیاد، برگشتم تا پولی کھ نگرفتھ بودند رو پرداخت کنم برگشتم ھتل و بھ مشورتی کھ با بچھ ھا کردم بھ خاطر اینکھ مشکلی پیش

چند .کسی پشت باجھ نبود  وقتی رفتم تو . ٣باجھ بیسیم زد و بعد بھ من گفت برو بھ . کھ پول یادشون رفتھ بگیرند بھ مامور دم در توضیح دادم
 دوباره برام توضیح داد کھ باید منتظر بمونم و من پرسیدم چھ. رو بھش پرداخت کردم دقیقھ منتظر موندم تا اینکھ یک خانوم آمریکایی اومد و پول

 .قدر؟ گفت کھ بستگی داره و ممکنھ یک ماه تا دوماه طول می کشھ
 : امکانھای دیدنی آنکار

 (Atakule Tower) ، برج گردان خرید آتاکولھ) قلعھ آنکارا(، آنکارا کالھ سی (Anitkabir) مقبره آتاتورک
 ... کافھ، وسایل سرگرمی ، رستوران و پر از. من و پدرم پاتوقمون شده بود کوچھ ھای اطراف خیابون مشروطیت 

kfc و burger king و Mc Donald ارندخیابون شعبھ د ھم توی ھمون. 
 : آژانس و تور لیدرھا توضیحی در مورد +

 بھ نظرم واسھ خیلی ھا مثل افراد. بھ جایی و تور خرید و چیزھای دیگھ مبلغی می گیرن شاید خیلی از تور لیدرھا از شما بابت مدیکال و جا
ھم مناسبھ و خب اگر فکر می کنید کھ می تونید خیلی  مسن، کسانی کھ زبانی جز فارسی بلد نیستند و افرادی کھ دوست دارند خیالشون راحت بشھ

 .نکنید مثل من ھمھ کاراتون رو خودتون انجام بدید تا ھزینھ اضافی پرداخت .کارھاتون رو خودتون انجام بدید
 .بیااااااااااااااااد امیدوارم کھ کلیرنس من و ھمھ دوستان بھ زودی

  ارادتمند ھمھ

 
  با سالم

نیارم، شد حدود یک  بعد گفتم کھ فقط نکات مھمو بنویسم کھ سرتونو درد.  صفحھ داره می شھ400دیدم حدود  رنامھمن شروع کردم بھ نوشتن سف
 .کھ دوستان دیگھ بھ خوبی توضیح دادن رو تکرار نکنمϑ من چون شرایطم یھ کم بابقیھ متفاوت بود گفتم دیگھ نکاتی رو. صفحھ
  توی این مدت؟؟؟ حاال کال چی شد.  آپریل امسال کھ ویزامو گرفتم28ھ اومد در خونھ تا پارسال کھ نام  می29یعنی ...  ماه11دقیقیا 

ارسال فرم و گرفتن مدارک، : مھاجرسرا درگیر روال معمول التاری  ماه اول کھ مثل ھمھ برو بچ گل7اون ... راستش خودم ھم یادم نیست
   درگیر انتظار کشیدنبودم و این چھار ماه آخر ھم توی ترکیھ ...ترجمھ، پزشکی و

 من ،یھ دانشجوی خدمت نرفتھ، از اول فکر می کردم کھ کیس نامبرم طبق تمام پیش بینی ھا حاال می پرسید چرا من زود خارج شدم؟؟؟ آھا، آخھ
پیش واسھ   ماه6حدود ماه ژانویھ یا فوریھ کارنت بشھ و بھ ھمین دلیلم از  - سایت موجوده کھ مدارکش ھم توی – ای سایتو طالع بینی ھای بچھ ھ

زدمو با اون، دانشگاھو پیچوندمو با اون، وزارت علومو دور زدمو  یھ کنفرانس علمی توی اون تاریخ یھ مقالھ دادمو با اون، استاد راھنمامو گول
  ...توی ترکیھ شروع شد  ژانویھ زدم بیرونو اپیزود دوم انتظارم2 میلیون وثیقھ سر کار گذاشتمو با ھمون 5با  یفھ روبا اون نظام وظ

. من کھ راضی بودم از ھتلش. عزیز زحمت کشید یھ تخفیف خوب برام گرفت ماه اول بویوک ارشان معروف بودم کھ دوستمون پوریا رھواری
ولی دیدم اینجوری کھ بولتنا . درگیر ھتل نبودم یر کارای دیگھ ، واسھ این کھ کارم درست انجام بشھ، بودم کھ زیادمدت اینقدر درگ البتھ چون این

 توی تمام شھرھای ترکیھ... و  ھتل بدون ستاره گرفتن خونھ، خوابگاه، موقع تحقیقات گسترده من در جھت اون. پیش می ره باید یھ فکر دیگھ کرد
 روز 20 حدود -این زمینھ ھا اطالعاتی خواستند پیام خصوصی بدن، من در خدمتم  ھمین جا اعالم کنم دوستان در ھر کدوم از-شروع شد



. مشکل امنیتی یا چیز دیگھ ای برام پیش نیومد ماه من ھیچ4وی این ت.  ماه آخر ھم با یکی از دوستان خونھ گرفتیم2دانشجویی بودم و  خوابگاه
اونجا، شبا   توی خیابون قدم می زدیم و خودم بھ چشم خودم دیدم3، حتا ما پیش اومد شبایی کھ ساعت  دوستان از این بابت خیالشون راحت باشھ

  ...کھ مردم خوابیدن، آقا پلیسھ بیداره و مراقب ھمھ چیز ھست
زمینی  داشتھ باشم و گفتم خروج از ترکیھ بھ سوریھ یھ ایی کھ ایرانیا فقط سھ ماه می تونن توی ترکیھ بمونن من حدود یھ ماه پیش خواستماونج از

نذاشتن خارج شم و حرفشونم این بود کھ می خوای بری فردا  تا لب مرزو خوب پیش رفتم ولی پلیسای مرزی ترکیھ. برم کھ ھزینھ ھا زیاد نشھ
بھش توضیح دادم آخرش  نیم ساعت... می خوام پس فردا برگردم. حاال منم می گفتم نھ بخدا اینجوری نیست. کنی ی و سھ ماه اینجا تمدیدبرگرد

حاال ھر چی بھش می گفتم من ... کھ اگھ تو مشکلی نداری برو ایران برگرد یھ جورایی می گفت. فھمیدم کھ این یارو اصال انگلیسی نمی فھمھ
آخھ از مرز . حاال بیا و لب مرزماشین گیر بیار .گفتم برگردم. دیگھ دیدم فایده ای نداره چونھ زدن. ایران مشکل داره دیدم نمی فھمھ ارممشکلی ند

بعد . کیلومتری مرز 70بعد از یھ ساعت معطلی دیگھ خودمو رسوندم بھ فرودگاه غازیان تپ توی . راھھ  کیلومتر5تا شھر مرزی کیلیس حدود 
آمریکا یھ  االن اینو رد کنم بعد توی. توی این شرایط نمی شھ الگوی مصرفمو اصالح کنم. صرفھ جویی بی خیال  اوج استرس دیگھ گفتمھم تو

با ھواپیما از شھر غازیان تپ رفتم استانبول و از اونجا ھم  .گرفتم راستش باید ھدفمند تر تصمیم می. کار مضاعفی می کنم اینا جبران می شھ
ولی ... کال ھمھ جا قبولمون دارن بدون ویزاااا . بمونن  روز گرجستان45ھمون جا فھمیدم کھ ایرانیا بدون ویزا می تونن . ایتخت گرجستانپ تبلیس

 ...من کھ خوشم اومد از شھر و مردمش. بودم خوش گذشت انصافا یھ روزی کھ من گرجستان
تموم شد تا روز  روز پزشکی ھم مثل ھمھ بچھ ھای دیگھ بھ خوبی و خوشی... دتای نیوفتاد برام توی این م دیگھ ھم ھیچ اتفاق خاص دیگھ

 کھ جلو در وایسادیم و نگھبان اولیھ اومد صف ھارو 8.5حدود ساعت  تا. نفر چھارم بودم.  جلوی سفارت بودم7.5روز مصاحبھ ساعت . مصاحبھ
ھمھ چیز دقیقا طبق ھمون روالی کھ بچھ ھا گفتن پیش . رفتم داخل خستس؟  کی ...6-  7- 8از ساعت چند اینجا بودییییییییین؟؟؟  جدا کرد و پرسید

البتھ نمی خوام جو ایجاد کنم، پیشنھاد می کنم کھ  فقط یھ نکتھ ای کھ نظر شخصی منھ و خیلی روش تاکید دارم ،. من دیگھ تکرار نمی کنم میره و
 ... بر لب بریدوترجیحا با رنگای شاد و خنده روز مصاحبھ حتما با تیپ رسمی

توی یھ   دانشجوی فوق معماری با یھ کار پاره وقت- ھم از من پرسید تو ایران چی کار میکردی؟  زمان مصاحبھ. مصاحبھ من انگلیسی بود
بعد پرسید  کھ اصال تو اف بی ای چک جا نمی شھ اینقدر کوچیک. شرکت بزرگی بود یا نھ؟؟؟ منم گفتم نھ خیلی کوچیک. شرکت خصوصی

کال بھ ھمون راحتی . ت کاملھ برو حالشو ببرپروند افسره ھم گفت ولی دیگھ نگفتم صد رحمت بھ غریبھ ھا. گفتم اره تو آمریکا آشنا داری؟
مستقیم  از راه سفارت ھم جلوی رسانھ ھای بین الملل. مناظره کنم االن دیگھ احساس می کنم می تونم با اوباما ھم بود کھ فکرشو می کردم

 مایلی لس آنجلسھ تا ببینیم بعد 90مقصدم ھم اولش ریورساید توی    لس آنجلس گرفتم و ھمین ھفتھ- استانبول-رفتم یھ بلیط ترکیش با پرواز آنکارا
مخصوصا . خیلی با ارزش بود برام  مدت افتخار آشنایی با چند تا از بجھ ھای مھاجرسرا رو ھم داشتم کھتوی این. می شھ  ھم پرواز دارمϑچی

امیدوارم کار ھمتون درست  - می دونم ھمتونم منو- ھمتونو دوست دارم. عالی بود عزیز اینجا داشتم خیلی loveusa روزای خوبی رو کھ با
  شھولی می تا تموم شھ خیالتونم راحت باشھ خیلی طول می کشھ. اخھ یھ کم دیگھ طبیعیھ . بیشتر نداشتھ باشید استرسم یھ کم... بشھ 

االن موندم کھ برم  فقط... ھمینو دیگھ... ز داخلش گرفتمو با یھ ویزای نااجازتون دو روز بعد پاسو صحیح و سالم از روز اولشم بھتر بعدم با
  ...آمریکا یا برگردم ایران سربازیمو برم ؟؟؟ تصمیم سختیھ

 
  سالم دوستان

  موارد کلیدی رو دوستان گفتن
  سوال ھای کھ از من کرد اینکھ

  فامیل تو آمریکا داری ؟
  ؟؟؟ لیسانس داری دیگھ

  قبال چھ کار می کردی ؟
  زی رفتی ؟ ؟؟؟سربا

  ابی رو پر کرد گفت برو فعال سماق بمک تا صبح دولتت بیاد تو سایتمون بعدم تا گفتم اره برگھ
 بای بعدم بای

  ! زدین(NA) حتما یھ ادرس تو امریکا ھمراھتون باشھ اگھ مثل من ھمھ رو نمنھ
 !!!!! کال بگیر نگیر داره

 !!بھ موقع افشا کنمش  تااز من یھ ادرس خواست کھ من یکی تو جیبم داشتم
  ! سعی کنین ھتل رزرو کنین حتما. کنید  در مورد انکارا اینکھ قبلش اب و ھواشو از تو اینترنت چک

  تقریبا سبز رنگ  نفره با یھ نمای87ذخیره سالن مصاحبھ 
   برای انگشت نگاریھ7کابین 
   برای پرداخت پول4کابین 
  شین ھم برای مصاحبھ اگر فارسی با6کابین 

  میرن ترک ھا ھمونجور کھ زود میان زودم
  امیدوارم مفید بوده باشھھھ

  بھ امید کلیر سریع منتظران ظھور

 



 را بھ مھاجر سرا بپردازیم با سالم و احترام نوبت بھ ما رسید تا دین خود
 

قیمت   با پرواز آناتولي جت بھ2011 مي 19 شنبھ مصاحبھ داشتم لذا تصمیم گرفتم كھ روز پنج  در آنكارا2011 مي 24بنده در تاریخ سھ شنبھ 
 شب از آژانس جام جم سر بھبودي بھ 6اوریلھان را براي   تومان كھ زیر مجموعھ تركیش مي باشد بھ آنكارا سفر كنم و ھمچنین ھتل265000
 .ترانسفر فرودگاھي تھیھ كردم  تومان بھ ھمراه330000مبلغ
 دالر تست 50 با پرداخت حدودا 9 صبح بھ مطب دكتر رفتھ و راس ساعت 8-40ساعت  ویل ھتل راسروز پنج شنبھ پس از ترانسفر و تح --

اینكھ ھمھ واكسنھا تكمیل بود حتي یاد اوري آبلھ  ھیچگونھ واكسن زده نشد بخاطر( دالر بابت معاینھ خانم دكتر 70عكس از قفسھ سینھ و  خون و
بھ سفارت  داي آن روز یعني جمعھ قبل از ظھر جواب را گرفتھ و ضمیمھ مدارك جھت ارجاعتمام و فر كار مدیكال (MMR مرغان و نوبت دوم
 .در روز مصاحبھ شد

 300  دالر عازم مقبره موالنا در شھر قونیھ در85طبقھ ھم كف ساختمان دكتر بود بھ مبلغ   با تور آژانس شیدا كھ در2011 مي 21روز شنبھ --
 .بامداد برگشتیم 1 بھ آنكارا ساعت 9یدن رقص سماع در شب ساعت كیلومتري آنكارا شدیم كھ پس از د

 .در آنكامال گذشت 3Dسینمائي  روز یك شنبھ و دو شنبھ بھ گشت و گذار در شھر و دیدن فیلم--
  و پس ازبھ داخل رفتھ... پس از تفكیك صف مھاجرین و گرین كارتیھا و توریستي ھا و  جلو سفارت بودیم كھ7- 45روز سھ شنبھ ساعت  --

 كھ یك مھ پیش ترجمھ و كپي آنھا - اصل سند آپارتمان- مدیكال بدون سي دي- مدرك دیپلم-  مدرك لیسانس-كارت ملي-شناسنامھ(تحویل اصل مدارك
نتظار وارد سالن ا  قطعھ عكس و پاسپورت و با گرفتن شماره2بھ ھمراه ) تومان ارسال شده بود 29500مبلغ  را براي سفارت با پست آرامكس بھ

بالفاصلھ پس از سالم دادن بھ خانم افیسر،ایشان گفتند دست راست   دالر لحظھ مصاحبھ رسید كھ819شده و پس از انگشت نگاري و پرداخت 
 .كردم قسم بخورید ھرانچھ در این فرم ھا و مصاحبھ گفتھ مي شود درست است كھ بنده نیز چنین خود را باال ببرید و

 سال است كھ خصوصي شده و سوال شد كھ در آمریكا 2جا و تازه  .... مي كنید و ایا اینجا خصوصي است كھ بنده گفتمبعد سوال شد كھ كجا كار 
برگھ آبي بھ صف منتظران  و در نھایت پس از دادن یك امضا در پائین یكي از فرمھا و در یافت اصل مدارك و گرفتن كسي را دارید كھ گفتم بلھ

 .كلیر پیوستم
جت بھ   با پرواز آنادولي23- 10 با ترانسفر بھ فرودگاه رفتھ و ساعت 18 ظھر در ساعت 12ساعت  نبھ پس از تحویل ھتل درروز چھارش--

 .تھران برگشتم
 ------------------كنند نندازید زیرا بال فاصلھ از سفارت خارج و برخورد مي نزدیك دیوار سفارت عكس---------------------------

  َبا تشكر
  سالم بھ ھمھ ی دوستان عزیزبا

 
امیدوارم تمامی دوستان در انتظار ،این .... آورد بعد از سھ روز انتظار در ھتل بالخره پست پاکت مربوط بھ ویزا را....ترکیھ برگشتم تازه از

  ..لحظھ رو خیلی زود تجربھ کنند
پروسھ ی کار تحویل دادن برگھ آبی بود و مراجعھ بھ پست برای  لک.... ظھر بھ سفارت رفتم 1در ھفتھ ای کھ گذشت سفارت خیلی خلوت بود ، 

 ظھر ھم در ھتل 12چھارشنبھ )....دوشنبھ روز( این جور ھا بود کھ تمامی کارھا انجام شد2:30....رسید از پست بود آدرس ھتل و دریافت یک
 ...ویزا را دریافت کردم

در سفر دوم بیش از آنکھ .... ایده آل بود ھ ی سفر دوم واسھ ی من بھ شخصھ بسیار سبک وسفر اول اینترویو کھ اسفند ماه بود تجرب با توجھ بھ
استرس  بشوید بیشترین حجم دغدغھ ھا ی ذھنی معطوف بھ دریافت ویزا ،پایان.... ھا،مدیکال مثل سفر اول در گیر چیز ھایی مثل ھتل،مسیر

 ....جریان ھاست از این مدل...جدی و ھا،شروع زندگی جدید در یک سرزمین دیگھ ،پذیرش تغییرات 
 :تجربھ ی من

احساسی  بھ نوعی یک...دریافت ویزا می رسند : ھمھ ی دوستان دیر یا زود بھ مرحلھ ی پایانی  در شرایطی کھ...آغاز حقیقی ما در پایان ماست
 احساس بھ وجود می یاد نشانھ ای جدی برای شروع وقتی این بر تمام شدن ھمھ چیز را تجربھ می کنند،کھ با اعتقاد من در ھر زمان از زندگی

 .جدی تر است
دانم یک بخشی از پست قبلی کھ در جایی  الزم می) کھ مدیون مھاجر سرا ھستم(کھ بھ بخشی از پایان پروسھ ی یک مھاجر رسیده ام  در زمانی

 ...زی نمی تواند باشدبرای گفتن داشتھ بشم جز این چی نوشتم را تکرار کنم چون احساس می کنم اگر حرفی
کھ ھرگز مشورت  جایی...این سرزمین،شاھد ناب ترین،خالصانھ ترین،بی چشمداشترین، نوع نشر آگاھی باشم  فکر نمی کردم روزی در "

 .افراد در رشد خرد جمعی خود را مسئول می دانند ،کمک و راه کار از سمت افراد انتظارات متقابل را بھ ھمراه ندارد و
با تمام وجودم ... دارد و ھر کس کھ در ھر حدی برای رشد خرد جمعی مھاجر سرا کوشیده و سھمی...،ھدایت کنندگان  سایت، مدیراناز مسوالن

  "تشکر می کنم" انتظار ھر لحظھ"و بھ عمق احساس یازده ماه 

 
 دوستان عزیز

 با درود بر ھمگی شما
 تر 320ھواپیمای ایرباس .دقیقھ تاخیر حرکت کرد 10با " پرواز تقریبا.زم آنکارا شدیمبا پرواز ایران ایر از تھران عا 29MAYیکشنبھ  ما روز

دقیقھ وارد  2:20 اما سر موقع و پس از.ھوا بسیار بد بود).مثل ھمھ پروازھای خارجی ایران ایر(بسیار خوب و تمیز با کیفیت پروازی و پذیرایی
دوشنبھ سفارت تعطیل بود . دالر اتاق دابل و تخت بچھ80شبی .بسیار ساکت  تمیز اما کوچک وھتل .وارد ھتل رویال شدیم" آنکارا شدیم و مستقیما

ما چون یکبار آزمایش داده بودیم،از .داد  دقیقھ وقت معاینھ5:30اول عکس قفسھ سینھ و بعدش ھم برای ساعت .برای کارھای پزشکی و ما رفتیم
رفتیم و با  5:30ما ھم ساعت .گفت کھ دیگھ نمیخواد آزمایش خوم بدین.AUG م گفتم کھ تویآمریکا؟من ھ ما پرسید کھ چھ زمانی میخواھین برین



 .سینھ  دالر ھم عکس قفسھ70 دالر دوباره پیاده شدیم و 410اجازتون 
 .برای ورود بھ آمریکا نیاز ھست کھ بزنین گفت کھ توی ایران نمیزنن و.دوباره بھ ھمھ واکسن زد و بھ بچمون ھم دو تا 

رفتم  1:25حدود ساعت . ھم رفتیم دم سفارت و ماشاال صف طوالنی دریافت ویزا12:30ساعت .شد  جواب آماده11صھ فردا صبح ھم ساعت خال
- پی-تجدید شده رو بھ ھمراه پاسپورتھا دادم و گفت برو یو شماره من اعالم شد و مدارک پزشکی.داخل و شماره دادند و منتظر اعالم شماره شدیم

 .نبرد ثانیھ زمان30" کال.اس
 تا پاسپورت دادم و اومدم بیرون و یکراست 3 لیر بابت 45اس و -پی- یو رفتم.دو تا آفیسر خانم جوان بودند و کار ھا رو سرع راه میانداختند

نترنت خوب و ای.ھتل بدی نیست اینجا. روز آخر رو میریم ھتل ھیلتون2اما .رویال را دادم و منتظر دریافت ویزا ھستیم من آدرس ھتل.ھتل
 .مناسبھ مناسبی داره کھ مجانیھ و برای بدون بچھ ھا خوب و

 .اما اتاقھای کوچکی داره کھ برای ما بچھ دارھا یخورده کوچک ھست
 .رو عارض خواھم شد اول سفرنامھ رو برای شما دوستان نوشتم و ایشاال ویزا رو گرفتم دوباره خدمتتون موارد قسمت

 .باشند ان ھستم اگر کھ سوالی داشتھدر ضمن بنده در خدمت دوست
 موفق باشین

  11/03/1390-ھتل رویال-آنکارا

مخصوصا دوست عزیزی کھ نقشھ آنکارا با  سالم بھ ھمھ دوستھای عزیزم با تشکر از ھمھ کسانی کھ با ثبت سفرنامھ بھ ما کمک کردند
 مشخصات برای ما قرارداده بودند

 براتون بنویسم ھ بھ آنکارا رفتم ووظیفھ خودم دونستم کھ یھ سری مطالبوالتاری بودم وبرای مصاحب من ھم برنده
برم آنکارا در صورتیکھ اصال برگھ وقتمو نگاھم نکرد ومن اشتباه  من وقت دکتر اونگان گرفتم وبھ خاطرش مجبور شدم کھ یھ ھفتھ زودتر.1

وخودتون با رفتن بھ   وازیلھان وبست وسترن ورویال دور نیستبھ ھتلھایی مثل ددمان وارگن والیت وبیوک آرشان کردم در ضمن مطب دکتر
بھ  کارمدیکالو انجام بدید اونجا فارسی ھم بلدن و نیاز بھ پرداخت ھزینھ برای این کارا خیابان تونالی ورفتن بھ پارک کوقولو پارک میتونید راحت
 کسی ندارید فقط کار مھم تھیھ نقشھ ھست کھ توسایت ھست

برای اتاق دابل از  نبود من بلیطمووھتلو ازآژانس تشریفات پاسداران نبش دشتستان پنجم گرفتم کھ تقریبا  بودم بدمن ھتل ددمان.2
 دالر ھمینجارو بگیره پس بھ این آژانس اکیدا 120ماگفت میتونستھ با   دالر اضافھ مثال خانم مرادی با مرادی تور بھ41دالرگرفت کھ 161ما

 نکنید مراجعھ
مثل آنکامال وآک بابا تو چھارراه تونالی وفروشگاه مترو کیزیالی  ھ توآنکارا بودم کھ شنبھ رو رفتم قونیھ کھ خوب بود مراکزخریدمن یک ھفت.3

رفتم کھ بد نبودن غذا خوری  مرکزخرید زیر مسجد کجاتپھ نزدیک ھتل بیوک آرشان وشعب ال سی دبلیو روبروی دکتراونگان تو بلوار آتاتورک
 مکدونالد و کی اف سی ھم زیاده  پاوا کھ خوبھ تو خ ای ستھ رفتم شعبھم بھ نام آس

یھ  دارید مثل برق یا سربازی رفتید یا کار دولتی یا مسافرت زیادکلیرنس شامل حالتونھ فقط روز مصاحبھ استرس نداشتھ باشید اگھ رشتھ خاص.4
اینجوری بودم و کلیرنس شامل حالم نشد واینکھ  نباشن چون منچیزی بگم کھ زیر مجموعھ پزشکی کھ طرحشونو تو دولت گذروندن ناراحت 

دیپلمھ فنی حرفھ  اگھ فرمایھ اولیھ وثبت نام اشتباه صورت بگیره احتمال رد شما وجود داره در ضمن پرینت حساب کافیھ واسپانسر نیازی نیست
وز قبل مصاحبھ مدارکتونو برای سفارتھ آمریکا بفرستین  ر15حتما  ای رو مثل اینکھ قبول ندارن وخیالتون راحت خیلی مصاحبھ راحتھ فقط

دالر کھ خوب بود  30عقب میفتھ کارت ھتلو روز مصاحبھ ببرید من ھتل ارگنو بعداز ددمان گرفتم سینگل شبی   روز1وگرنھ مصاحبتون 
  وراضی بودم

 نید موردی اشتباه نباشھ کھ باید برگردید دوباره آنکارافقط حتما مشخصات ویزارو چک ک روز طول کشید کھ اومد دمھ ھتل2بعد از اخذ ویزا .5
بارو مسئولش گفت میشھ بدون جریمھ تاریخو عوض کرد 100 براتون آرزوی موفقیت دارم درمورد بلیط ھواپیما اگھ تو کالس خودتون جا بود تا

  بزنن زنید بعد بگید اونا بھ شما زنگ لیری اعتباری بخرید بھ خونھ زنگ ب50سیم کارت ترکسل  من این کارو کردم وپولم ندادم

  

 دوستان عزیز

 با درود فراوان

 .عارض میشم یه چیزھایی در مورد سفر دوم به آنکارا نوشتم که اینجا یه خورده مفصل تر خدمت دوستان "من مختصرا

تظر کلیرنش ایشون حاال خانمم کلیر نشده و باید من من بعد از شش ما انتظار کلیر شدم ولی با ستاره و بعدش متوجه شدم که



ایر با قیمت   خرداد با پرواز ایران8ایشون ھم اومد و به اتفاق دختر کوچولومون یکشنبه ھفته گذشته   روز کلیرنس26خالصه بعد از .باشیم

ون طوری که فکرشو ھم(ایران ایر خودمون توی پروازھای خارجی" واقعا با ترکیش رفته بودم اما" من قبال.ھزار تومان عازم آنکارا شدیم320

ھم ھواپیما خوب بود،ھم .بودیم خالصه که ما راضی.اگر میتونین با ایران ایر سفر خارجیتون رو ھماھنگ کنین" واقعا.بود عالی) میکردم

 .... پذیرایی،ھم به موقع پرواز کرد و

 6:40" ساعت حدودا.دقیقه رسیدیم به آنکارای سرد و بارونی و مرطوب 2:15بعد از 

ھتل بدی .بودم رفتیم ھتل رویال آخرین نفر ھم از سالن اومدیم بیرون و با ترانسفری که ھماھنگ کرده" داشتیم،اجبارا کالسکهچون ما 

 دقیقه فاصله داره و 4-3با سفارت پیاده حدود .معمولی"کامال" صبحانه کامال اینترنت مجانی و.نیست اما عین مسافرخونه ولی تمیز بود

 . دقیقه15-10 مطب ھم پیاده حدود با.نزدیکه به ھمه چیز

 منشی از من برگه آبی خواست و پاسپورت و. بود اما زود رفتیم و کار شروع شد11وقت من  شب رو استراحت کردیم و صبح با اینکه

ول باین برای اینکه دکتر گرامی پ 5:30فیش داد رفتیم عکس قفسه سینه انداختیم و اومدیم باال و گفت برین ساعت .عکس جدید

به من و خانمم زد ) خالی بود جدی میگم(دکتر دوباره نفری یک واکسن.اونجا بودیم 5:15ما ھم رفتیم و ساعت .پرست،شما رو زیارت کنه

با .آمریکا این ھا رو از شما برای بچه میخوان و گفت برین".اما زد واقعا.یکی بازوی چپ و یکی ھم راست.بچه رسید به اونم دوتا زد و نوبت

ساعت   فردا آماده کنین که من بگیرم ببرم سفارت و به11شدیم و گفتم میشه جواب رو ساعت   دالر ناقابل پیاده480=410+70ن اجازتو

   برسم؟13

 رفتیم سفارت دیدیم اوه اوه چه صفیه و 12:30و دخترمون ساعت  فردا صبح اومدم مدارک رو گرفتم و با خانم.اونم گفت باشه و رفتیم

خودم رفتم تو و اون .تو یکی یکی میفرستاد.یه ربع انتظار صفھا رو جدا کرد و ما ھم رفتیم توی صف گرین کارتیھا  بعد ازخالصه.چقدر آدم

 609:افغانی یه شماره داد/خانم ایرانی

یکال تجدید برگه آبی و مد.میشد  ثانیه ای کارشون تموم30-20انتظار و یکی یکی شماره ھا رو اعالم میکرد و حداکثر  رفتم توی سالن

 UPS بفرمایییییییییییییییییییییییییددددددددددددددددددد شده من رو ھم گرفت و گفت

 .لیر ناقابل به مامور دادیم و یک فیش داد 45و  UPS ما ھم رفتیم

دیدیم که   کریدمچک.UPS ھمون روز ویزای ما و ھمه اون روزی ھا رو یه روز بعد فرستادن.کردن اومدیم ھتل و از فردا شروع کریم به چک

 .افتاده و نشستیم توی ھتل روز چھارشنبه ویزاھا تحویل پست شده و پنج شنبه صبح چک کردیم دیدیم راه

دیدم نشسته وداره اون پاکت قشنگ ھا رو با پاسپورتھا سورت میکنه و .اومد بدو مامور:  بود که خانمم صدام کرد گفت12:30ساعت 

 نفر ویزاشون رو توی ھتل ما 6-5روز  اون. لیرم بھش شیرینی دادم5پاس و سه تا مدرک رو گرفتیم و ما ھم سه تا .تحویل میده یکی یکی

 .....................گرفتن خدا رو شکر

 .این بود ماجرای سفر ما و ویزا گرفتن ما دیگه

 .برسن گیشوندوستان رو بھشون عنایت کنه و به سالمتی به کار و زند ھمین جا از خدا میخام که ویزای ھمه

  موفق،پیروز،سالمت،سربلند و پاینده باشین

 سفر نامھ قسمت اول
از آژانس .  جون مشخص شد9برای  باالخره تاریخ مصاحبھ kcc پس از دو سھ بار تماس با. کارنت شدم در ویزا بولتن آپریل من برای ماه جون

در .  برای بچھ ھا263000 برای بزرگسال و 330000ارا گرفتم بھ مبلغ جون برای آنک 5میالن سر عباس آباد چھار تا بلیط ایران ایر برای 
. آژانس صحبت کرده بودم فیمت ھای پرت و پال داده بودند الزم بھ ذکره کھ از قبل با چند. از قبل با عباس آقا ھماھنگ کرده بودم واسھ ھتل ضمن

ھر چی باشھ پولش  پرواز خوب و راحتی بود). ھتل سگمان( وافق شد دالر برای چھار نفر برای ھر شب ت 100 با عباس کھ صحبت کردم مبلغ
ما و چند خانواده دیگر را با یھ ون بھ ھتل . برادرش آمده بودند دنبالمون دیروز کھ رسیدیم فرودگاه عباس آقا و. میره تو جیب ایر الین خودی

رفتیم و این دور و بر را یھ کم اکتشاف کردیم و فقط  دیشب. ی قابل قبولھ نیست ول5*البتھ مثل ھتل . ھتل سھ ستاره است و بد نیست. کردند منتقل
اونم خوب . صبحانھ امروز صبح ھم جاتون خالی رفتیم.  متر1500با فاصلھ حدود . نزدیک و قابل قبول بود .محل رستوران ھاش را پیدا کردیم

میدونم کھ . بقیھ شو ھم بعد براتون می نویسم. م بیاد بریم برای مطب دکترھستی االن ھم منتطر عباس آقا. خیلی عالی نبود ولی بد ھم نبود. بود
راستی اگھ کسی کاری چیزی . رو می نویسم اینا تکراری و خالی از نکتھ آموزنده است اما بھ خاطر وظیفھ ای کھ بھ دوشم ھست ھمھھ ھمھھ

 don;t hesitate داشت حتما بگھ
 قسمت دوم سفر نامھ

گرفت با پاسپورت و   تا عکس2منشی دکتر از ھر کدوم . اومد بھ ھمراه برادرش و ما رو با یھ ون بردن کلینیک  آقا عباس10امروز ساعت 
پس از (برای بچھ ھا عکس و آزمایش الزم نبود. آزمایش را انجام دادیم  ساعت طول کشید تا من و خانمم عکس و5/1حدود .پرونده را تشکیل داد

بعد ھمون اطراف مطب . کردیم  دالر اخ95خالصھ صبح ).  سال12- 2 قابل توجھ بچھ دار ھا از نوع -الزم بشھممکنھ کھ  مشخص شدن تست سل
. روبروی کلینیک است اونور خیابون LC WIKIKI راستی. خودمون را شرمنده کردیم دکتر رفتیم یھ مقدار خرید کردیم و ناھار ھم ھمون طرفا

را بدونن روی اون نقشھ ای کھ توی سایت  برای دوستانی کھ میخوان موقعیت ھتل سگمان. یشتر نیستدکتر تا ھتل حدود یھ ربع راه ب از مطب
  ساعت ھر چھار1پس از حدود .  بھ مطب دکتر رفتیم4پس از آن مجددا در ساعت . ھمون کوچھ  متر با ھتل ددمان فاصلھ داره تو40ھست حدود 



دو تاش طبیعی بود چون تست سل بود ولی یھ . مھمونمون کرد  تا واکسن5نزد ولی برای بچھ ھا برای من و خانمم واکسن . نفرمون را معاینھ کرد
 دالر دیگھ 500پای حساب  وقتی رفتم. دو تاش را ھم نفھمیدم برای چی بود ولی زد دیگھ. دکتر پاستور تجریش بود دونھ بھ خاطر کم لطفی خانم

 و حاال ھم باید تا چھار شنبھ صبر) انشا اهللا( خانمم یھ سی دی داد کھ ببریم آمریکا   بھ من و. دالر پیاده شدم595ھم ازمون گرفتن و در مجموع
 موقع بقیھ اش ھم باشھ برای اون. کنم تا جواب معاینات را بگیرم و پنجشنبھ ببرم سفارت

 تره یا اینجا حساب کنید تھران بھ صرفھ.  است2.3 و یورو 1.57راستی نرخ تبدیل دالر بھ لیر 
 سفر نامھ قسمت سوم
 ساعت منتظر بمانیم 72تست سل باید  از آنجایی کھ برای جواب. نمودم ما روز یکشنبھ اومدیم و دوشنبھ رفتیم برای مدیکال ھمانطور کھ قبال ذکر

آقا و  اول رفتیم سراغ عباسھم مثل ھمھ مردم دنیا از این قاعده مستثنی نیستند ما از ھمون  من متوسل بھ البی کردن شدم و از آنجایی کھ ترک ھا
تا اینجا پول سھ روز ھتل را ). }بھ گفتھ عباس آقا{کار نمیکنھ  روزھای شنبھ و یکشنبھ دکتر(از گرفتن بلیط بھ مدت سھ روز زودتر اجتناب کردیم

صبح روز پنجشنبھ . یافت کردیمدر بگذریم ما نتایج آزمایشات را چھارشنبھ عصر یعنی پس از دو روز در چھار پاکت در بستھ .پس انداز کردیم
ترکھا ھر جا کھ . از ھمون اول در صف سمت چپ وایسادیم.  اونجا بودیم7.50ساعت  حدود. بھ ھمراه برادر عباس آقا بھ سفارت عزیمت کردیم

ین کارت سمت چپ نگھبان آمد و گفت صف گر  در باز شد و8.05حدود ساعت . میخواست توی صف قرار میگرفتند و ما ھم ھیچ نگفتیم دلشون
 سپس ھمون یارو بھ ھمراه یھ نفر دیگھ اومدن و پاس ھا را جمع کردن فقط. وایساده بودیم و صف توریستی سمت راست و ما خوشبختانھ درست

صدا کرد اونا بعد از چند دقیقھ اومد و ترکھا را . گرفت یھ شرط داشت و اونم اینکھ اول پاس ترکھا را گرفت و بعد دوباره اومد و پاس بقیھ را
وایسادیم تا از اون ھم رد  پشت اون در دوباره کمی. اونجا یھ در دیگھ بود. کرد و ما رفتیم و از گیت اول رد شدیم بعد اسم ما رو صدا. رفتند تو

 بھ نزد اون خانمی کھ اونجا ھر کس جدا جدا از در رد شده و. سوم راھنمایی شدیم رد کردیم و بھ پشت در x-ray شدیم و وسایلمون را از دستگاه
بھ اشتباه اصل ترجمھ ھا را بھ وسیلھ پست  البتھ من.را بھ خوبی صحبت میکرد میرفت و اصل مدارک و اصل ترجمھ ھا را تحویل میداد فارسی

خودتون  ھا پیشکرد ولی ریسک نرسیدن مدارک و گم شدن در راه را داره پس بھتره اصل ترجمھ  این مسئلھ کار ما را راحت. ارسال کرده بودم
تا اینجا . یھ شماره بھ ما داد و ما رفتیم تو. اولی را انتخاب کردیم سپس از ما پرسید کھ مصاحھ فارسی یا انگلیسی کھ ما.بمونھ و با خودتون بیارین

اول شماره ما را بھ . ع شدانتظار شرو .ھفت خوان را بھ سالمت رد کردیم ولی تا رسیدن بھ غول مرحلھ آخر ھنوز راه زیادی بود سھ تا خوان از
تا دوباره  دوباره اومدیم نشستیم. فقط از من و خانمم انگشت نگاری کردن و از بچھ ھا نیازی نبود .رفتیم واسھ انگشت نگاری.  اعالم کردن7باجھ 

یم تا یھ ذره انرژی بگیریم برای ناقابل ازمون گرفتندو دوباره نشست  دالر3276جاتون خالی . رفتیم باجھ چھار برای پرداخت فی. صدامون کردن
از ظاھرش معلوم بود کھ . خنده رو یھ آقایی جوان با محاسن نھ چندان بلند، آنکادر کرده و. باجھ پنج صدامون کردن رفتیم خالصھ. مرحلھ آخر

 اما من قبلش چند تا. تکرار کنیداول گفت کھ دست راستتون را بلند کنید و پس از من  .مرد خداست و پشت اون ستاره حلبیش قلبی از طال داره
. ما قسم خوردیم کھ ھر چی گفتیم و خواھیم گفت راستھ بعد. اشکال کوچک کھ در مدارکم بود را توضیح دادم کھ گفت اینا طبیعیھ و مشکلی نیست

سپس راجع بھ . میکنم صی کاراون لھجھ خوشگلش از من راجع بھ کارم پرسید و من گفتم کھ در یھ شرکت خصو بعد با. ما ھم ھمینا رو گفتیم
را بھ صورت طرح خدمت در یھ شرکت کار کردم و ایشان کلی تعجب از  منم توصیح دادم کھ آموزشی در ارتش و بقیھ. سربازی کھ کجا بودم
 دیدم ولی کاری از آبی را کنارش از ھمون اول من برگھ.بعد از خانمم راجع بھ رشتھ و کارش و اینکھ دولتیھ یا نھ پرسید . خودشون در وکردن

خدا را شکر کھ بازی از اول نیست و . کم آوردیم و غول مرحلھ آخر ما رو شکست داد خالصھ ما تو این مرحلھ. دست کسی بر نمیومد جز آفیسر
 .عھ بیاید شایدسایت را چک کنم کھ شاید این جم  ھفتھ بعد فقط جمعھ ھا6 تا 4بھمون گفت از . فقط ھمین مرحلھ رو یکبار دیگھ طی کنیم باید

نکتھ کھ ذکرش  و اما چند. ردیف بشن و ھمھ اونایی کھ مصاحبھ دارن یھ ضرب این وزنھ رو باالی سر ببرن امیدوارم کھ ھمھ برو بکس کلیرنسی
 :خالی از لطف نیست

اعتماد  پس.تماد بھ نفس باالیی دارناکثر ترکھا بسیار کژوال بھ مصاحبھ میان ولی اع. نداره نوع پوشش ھیچ تاثیری در گرفتن یا نگرفتن ویزا-1
 .بھ نفس خیلی کار آمد تره تا لباس

 .شد ھر چند توی این یکسال و اندی دھن ما آسفالت. چی خود بخود روالشو طی میکنھ ھمھ. استرس بیھوده بھ خودتون ندین -2
 .(اون مورد البی را ھم اضافھ کنید.(نیست داشتن یا نداشتن لیدر یا راھنما فرق چندانی نداره ولی برای عیالوارھا بد-3
یھ خوبی دارند ) باشند کھ فکر نمیکنم داشتھ( ترکھا ھر بدی داشتھ باشند. نداره ولی سر دلم مونده کھ بگم این نکتھ ھیچ ربطی بھ مصاحبھ و اینا -4

توی موزه کھ . م کھ ھنوزه ازش ممنون ھستندخدمتی بھ اینا کرده کھ اینا ھنوز  سال پیش مصطفی کمال پاشا یھ80نزدیک . و اونم وفاداریشونھ
ساخت (کھ اینھمھ بھ کشورمون خدمت کرد را ... تا استکانی کھ باھاش چایی خورده رو حفظ کردن و براشون قابل احترامھ ولی ما میری حتی
جاش توالت عمومی میسازیم تازه فکر میکنیم و  بر میداریم قبرشو خراب...) تاسیس دانشگاه، ساخت صنایع زیر بنایی مثل ذوب آھن و  راھھا،

بد . دیدم خیلی ناراحت شدم وقتی توی موزه عکس و شمشیر اھدایی اون خدابیامرز رو. دممون گرمھ میکنیم کھ آدمای با حالی ھستیم و خیلی
من بھ . ن تقویت کنیممادی بھم کمک میکنن در خودمو نیست این حس قدر شناسی را حداقل در مورد بچھ ھای این سایت کھ بدون چشمداشت

 .امیدوارم بتونم جبران کنم. اونو ایجاد کرده تشکر ویژه میکنم شخصھ از ھمھ بر وبکس بخصوص کسی کھ
 .دیگھ ھم بگم بعد برو پست بعدی آقا وایسا یھ چیز

  فکر نکنین دارم بازار- م خواھریبھ چش( فقط یھ خانم بود کھ دانشجو با کماالت . گرفتن امروز سھ چھار خانواده دیگھ ھم بودن کھ برگھ آبی
علتش ھم اینکھ ایشان دیپلم ردی  .گرفتندقرمز التاری کھ برگھ و اما اون نکتھ اصلی اینکھ یھ آقایی بودن با کیس. برگھ سفید گرفتند) گرمی میکنم

 نم بود گفتھ بود کھ این مدرک از نظر منآفیسرش کھ یھ خا. مدرک دیپلم را گرفتھ بودند بودن و پس ار انجام خدمت سربازی مجدد رفتھ بودند و
ما کھ . امیدوارم کھ ایشون ھم بتونھ ویزاش را بگیره .مگھ بتونی مدارکی بیاری کھ من را قانع کنی[color=#FF0000] دیپلم حساب نمیشھ

 .امروز حالمون گرفتھ شد
شاید . گرفتم یھ ویزای انگلیس، کره، مالزی،اندونزی،تایلند و سوریھ تو پاسم بود ولی بازم آبی راستی من سھ تا ویزای شینگن یک سالھ مالتیپل، 

 بھ خاطر عالقھ زیادم بھ استقالل بوده نمیدونم



اینجا ھوا خیلی متغیره یھ روز گرم و آفتابی . یھ سر بزنن ACCUWEATHER.COM سایت دوستانی کھ دارن میان آنکارا قبل از اومدن بھ .
  روز بارونی و نسبتا سرد یھ

 
 

  سالم دوستان

 .خوردم  خرداد دوشنبه داشتم که کلیرنس16= جون 6من مصاحبه برای 

 به این صورت است که 442 ایستگاه اتوبوس.و ربع رسید  ساعت2 تومان پرواز خوب بود در عرض 329000رفت و برگشت = پرواز ایران ایر

و .مسافر   متر مسافت و بعد از اتوبوس ھای ھاواش است و تا سرش پر800دست راست بروید تقریبا  وقتی از فرودگاه خارج می شوید

ی ایرانی  رفتم که کل9 ونیم باز باشد من 8فکر کنم ساعت  مطب دکتر.حتما ایستگاه مربوطه مانند کیزیالی پیاده شوید به راننده بگوویید

  .سینه و بعد وقت دکتر را برای صبح یا عصر میدھد انجا بود اول ازمایش بعد عکس

تشکیل   جلوی نرده سفارت8ولی صف بعد از ساعت .  صبح امده بودند7بودند که فکر کنم از ساعت  روز مصاحبه ایرانی ھا و ترک ھا

 شغل -1اول قسم دادن بعد :در مصابه در مورد .زند  ی گیرد و صدا می تا پاسپرت ھا را م5 تا 5. است immigrant می شود که یک طرف

ھر ھفته به این   ایا بستگان در امریکا دارید؟ من البته اول برگه ابی را دیدم که بھد گفت شما-3کنید؟  االن کجا کار می-2شما چیست؟ 

 !استاداری  است وگفت نه این پروسه fbi check سایت بروید ومن گفتم این مرحله

کم میشود و یک ضرب ویزا می دھند البته این بک حدس  من فکر می کنم اگر ویزای شینگن در پاسپرت باشد احتمال کلیرنس بسیار

 .امار بگیرند است الزم است دوستان مھاجرسرا

 .ھمگی بقیه موارد ھم نکته خاصی نبود با ارزوی روزھای بدون استرس برای

2011AS25xxx 

Ankara  

 :وم آنكاراسفرنامه د

 دوستان سالم

فقط مي دونم كه بايد امیدم . امیدوار باشم يا دل نگران .االن كه دارم اين مطلب رو مي نويسم نمي دونم بايد خوشحال باشم يا ناراحت

بنويسم ولي رو  دوست نداشتم اين مطالب. مشكالت رو از سر راه ما برداره و آرامش به زندگیمون برگرده به خدا باشه تا ھر چه زودتر

 .در آنصورت كساني كه بعدا مي خوانند، بتوانند استفاده كنند فكر كردم شايد اين اتفاقات براي ديگران ھم بیافته و يا افتاده باشه و

آفسر . تايیديه گرفتیم و منتظر مانديم مصاحبه در ژانويه برگشتیم و كلیر خورديم جواب سواالت و رزومه ھا رو فرستاديم و بعد از اينكه از

پیگیري  تقريبا ھر ماه يك ايمیل. ھاي اول امیدوارانه سايت رو چك مي كرديم و خبري نبود گفته بود يك تا دو ماه ولي ما از ھمون ھفته

ايمیل من گفتند پرونده تو رو نداريم و من مستندات رو  مي فرستادم ولي ھمون جوابھاي ھمیشگي تا اينكه در اواسط ماه سوم در جواب

غیر عضو در طول  اغلب كساني كه در آنكارا قبل و بعد از ما مصاحبه رفته بودند چه عضو مھاجرسرا و چه .دم و گفتند اشتباه شدهفرستا

مجددا در اول ماه . و خیال كرديم و بارھا نا امید و امیدوار شديم در اين فاصله ھزاران فكر. اين مدت كلیر شده بودند و ما ھمچنان منتظر

روز سايت آپديت كرد و شماره ما  فرستادم كه دو سه روز بعد گفتند ھنوز بايد منتظر باشید و دست ما نیست و فرداي اون چھارم ايمیل

 .خوشحالي داشتیم بال در مي آورديم و ھزار مرتبه خدا رو شكر كرديم خودمون ھم باورمون نمیشد و از. بدون ستاره اعالم شد

اعتبار شماره ما كه دو ماه كمتر بود و  شماره ديگه ھم جديد بود كه اعتبار ھمه اونھا مشابه بود االما اعالم شد چند تا  روزي كه شماره

 .كلیر شده و اين تاريخ اعتبار اون كلیر ھست من كمي تعجب كردم و بعد حدس زدم يكیمون زودتر

آمادگي رفتن توي  رھامون رو معلق كرده بود تقريبامديكالمون باقي مونده بود و اين طوالني شدن ھمه كا با توجه به اينكه مدت كمي از

سريعا به سفارت ايمیل زدم كه كلیرنس ھردو ما رو تايید كنه و بگه  .اون فرصت كوتاه رو نداشتیم و تصمیم گرفتیم مديكال رو تمديد كنیم

تا اگر نیاز ھست ) تايید ضمني بگیرم م يه ماه از مديكال ولي مي خواست6با اينكه میدونستم (ويزامون تا كي خواھد بود  تاريخ اعتبار

 باالخره تصمیم گرفتیم دو نفري بريم و تمديد كنیم كه شايد. ولي باز ھم جواب ندادند دوباره فرستادم. ولي جواب ندادند. تمديد كنیم

 گفت سعي میكنیم ولي قول رو آماده كنه و از دكتر براي دوشنبه وقت گرفتم و ايمیل ھم بھش زدم كه يكروزه جواب. نبايد مي كرديم

 بعد پرسید كي مي خواھید بريد كه!! منشي ما رو شناخت و گفت براي بار دوم اومديد؟ به مطب مراجعه كرديم و تا وارد شديم. نمیديم

اد كه  نوبت د12داديم و براي ھمون روز ساعت   دالر مثل قبل95 ماه ديگه و فرستادمون براي آزمايش خون و عكس كه 4-3گفتم حدود 

رفتیم پیش  تست آنتي بادي آبله مرغان كه قبال در خود كلینیك اونگان از ما گرفته بود رو داديم و كارت واكسن پاستور و. رفتیم پیش دكتر

گفت آيا بعد از مديكال قبلي دوباره واكسن زديد كه گفتم  بعد. گفت براي چي دوباره اومديد كه گفتم زمان كمي ازش باقي مونده. دكتر



نكردي و  گفتم تست قبلي ھست كه توي ايران قبل از مديكال انجام داديم ولي قبولش. واريسال چیه گفت پس اين. وبت سوم ھپاتیتن

 دالر ھم بابت 140براي ھمسرم ھم ھمینطور و  .ھمون معاينه و سواالت قبلي و واكسني ھم بھمون نزد. خودت مجددا تست كردي

 ھمه واكسنھاي ما كامل بود و تست واريسال پیش خود اونگان داده بوديم كه مثبت بود و) اب رو داد جو11معاينه داديم و فردا ساعت 

 .(رو زده بود TDap دفعه قبل براي ھر دومون

بله و  براي ويزا كه برگه آبي و پاسپورتھا رو گرفت و چك كرد و گفت مديكال جديد آوردي؟ گفتم  رفتم سفارت1.5جواب رو گرفتم و ساعت 

دوباره چك كرد و سرش رو به نشانه !!). نداده بودند؟ نمي دونم پاكتھا رو دستم ديد يا بر اساس اون ايمیلھايي كه جواب. (ويل دادمتح

خوشحال منتظر  رو دادم و UPS پول. میرسه... برنامه برگشتم رو بھش گفتم كه تسريع بكنند گفت انشا ا .UPS تايید تكان داد و گفت برو

 بیا 1.5ھتل گفت از سفارت زنگ زدند كه ساعت  reception ا صبح رفته بوديم بیرون از ھتل و نزديك ظھر كه برگشتیمبوديم كه فرد

نه برگه  نه پاسپورت داشتیم. سردي كه سرمون ريخت فھمیديم كارھا خوب پیش نرفته و رفتیم سفارت اون لحظه مثل يه آب. سفارت

تونستیم بھشون حالي كنیم كه خودشون زنگ زدند  انگلیسي درست بلد نیست با كلي زحمتآبي و دم در راه نمیدادند مامور ھم كه 

 additional داده و error آفیسر گفت امروز صبح كه مي خواستیم ويزاھا رو صادر كنیم سیستم بعد. كه بیا و رفت و چك كرد راھمون داد

admin. ولي گفت ... براي تايید ھم زدم و ستاره ھم نداشتیم و  بال ايمیل ماه منتظر بوديم ق4گفتم ما . براي ھمسرتون الزم ھست

بديم كه زودتر  میدونیم و تا قبل از امروز صبح مشكلي نبوده و ما سعي میكنیم شرايط شما رو توضیح دست ما نیست و ھمه شرايط رو

گفتیم اون يكي رو . صبر كنید و ھر دو رو با ھم بگیريدباشید يا اينكه  حاال مي تونیم يكي رو صادر كنیم و منتظر بعدي. كارتون انجام بشه

میكنم و میفرستم و يك برگه آبي ھم  بعد پاسپورت ھمسرم رو پس داد و گفت يك ويزا رو امروز صادر. دومي منتظر مي مونیم بده و براي

 .مي فرستم

دريافت بسته  میداد ولي سايت اطالعاتي از UPS  رو بهقاعدتا بايد اون روز بسته. چكار بايد كرد به قدري ناراحت بوديم كه نمیدونستیم

 عصر بسته تحويل شد و ما فردا منتظر 6روز بعد ساعت . بديم باز ھم نگران تر شديم و مجبور شديم برنامه برگشت رو ھم تغییر. نداشت

چي بر سر ما  نمیدونید. براي ھمسرمپست اومد و در كمال نا باوري فقط مدارك من بود بدون برگه آبي   مامور11ساعت . بسته بوديم

ھر لحظه از اون . انگار كه اصال ھمچین كسي ھم در پرونده نیست اومد تصور كرديم اصال نمي خوان ويزا بدن كه اين بازيھا رو در میارند و

برگه آبي رو   دادمو توضیح) جمعه بود و پس فرداش ھم بايد برمیگشتیم(ھمون موقع رفتیم سفارت . گذشت ساعات مثل سالھا بر ما

با ھزار بدبختي و شانسي كه آورديم مامور !! دستتونه شما كه ھر دو تا پاسپورتتون!!!! نفرستاديد مي گفت برگه آبي چي ھست؟

ربع  بعد رفت داخل و بعد از يك. انگلیسي میفھمید حالیش كرديم كه چي شده و چي مي خواھیم و) اوني كه كوتاه قده(ديگري بود 

اصال قابل تصور نیست كه چطور بر ما گذشت و   چي مي خوان بگن1.5واقعا اون دو ساعت و اينكه ساعت .  بیايید1.5ساعت اومد گفت 

  .بود چه فكرھا كه نكرديم و فقط امیدمون به خدا

 وايساديم و ھیچ كي  دقیقه اي معطل25فرستاد تو و يه  پاس ھا رو گرفت) و ھمون ماموره و اون يكي گنده تره بودند( رفتیم 1.5ساعت 

. بھمون تحويل داد منتظر بوديم تا اينكه ديدم اومد و برگه آبي جديد با دو تا پاسپورت دم در سفارت جواب نمیداد و ما نگران و مضطرب

 .ديمدريافت اون يكي ويزا بیشتر بود و ھزار مرتبه شكر كر انگار تمام دنیا رو بھمون داده بودند خوشحالي اون برگه از خوشحالي

برگشت قبلي رو كنسل كرديم  بلیطھاي. آنكارا برامون جھنم شده بود يك لحظه بیشتر اونجا رو نمیتونستیم تحمل كنیم واقعا اون چند روز

 .برگشتیم) يك طرفه(تومان   ھزار440و بالفاصله با اولین پرواز تركیش به مبلغ نفري 

حاال ھم باز بايد . كه اگر اين شرايط پیش نمیومد ھیچوقت نمي فھمیديم اييچیزھ. از اتفاقات اين سفر درسھاي خیلي زيادي گرفتیم

 .خدا البته اين بار خیلي امیدوارتر و با توكل به. اين برنامه ھا تمام بشه منتظر باشیم تا

 

  .موفق باشید

  ید را در اختیارمون گذاشتھفرصت بودن در گروھی دیگر و رفتن بھ راھی جد با سالم بھ دوستان عزیز و تشکر از ایزد منان کھ
اختیار ھم قرار می دادیم ، باید بگم ھیچ  اونجاییکھ من قبال ھم در گروھی عضو بودم کھ بواسطھ شکر عضویت تجارب آگاھیمون را در از

 .دوستان خصوصا مدیران محترم سپاسگذارم سپاسی ارزشمندتر از این نیست و از تمام
ھمراه با سفرنامھ  من تصمیم دارم کل موقعیتمان را. امیدوارم این نوشتھ ھا حداقل بھ درد آیندگان بخورد  ولیببخشید از اینکھ دیر آمدم و نوشتم

برنده اصلی ھمسر من و .  نفری ھستیم 5ما یک خانواده . استفاده ای ازش بکنھ شرح دھم تا شاید در آمارگیریھای سایت بھ درد بخوره و یا کسی
 37من .  داریم11و 12، 15دختر بھ سنھای  3لدا ما .  دختر دارد2 خاص است و من یک دختر دارم و ھمسرم نیز شرایط ما کمی. باشد مرد می

 من در حال حاضر مدیر فروش. مھندسی صنایع غدایی دارم و ھمسرم دیپلم الکترونیک دارد من لیسانس.  سال سن دارد44سال سن و ھمسرم 
سوابق کاریش بیشتر در زمینھ فیبر نوری  و سرمایھ گدار یک شرکت خصوصی می باشد کھیک شرکت خصوصی ھستم و ھمسرم مدیر عامل 
  .( کھ البتھ من احتمال میدم یکی از دالیل کلیرنسمون ھمین باشھ( مخابرات ایران میباشد  اعم از نقشھ کشی و طراحی و نگھداری جھت اداره

برگھ سفید کھ 2با پاکت زرد و .( کنتاکی در آمریکا دریافت کردیم   قبولی از کنسولگری نامھ اولمون را در ارتباط با1389ما آخر اردیبھشت ماه 



نبودیم و لذا فرمھا را خیلی با  اونموقع با مھاجرسرا آشنا. متعاقبا فرمھای مربوطھ را پر کردیم و ارسال کردیم .)بود یکیش کیس نامبرمون
 (.اواسط خردادماه فرمھا را ارسال کردیم.... ( مختلف اخذ شده در دوران کارو توضیحات پر کردیم اعم از سوابق کامل کاری و مدارک

 فروردین یا 8دریافت کردیم کھ مصاحبھ مون را در   و مصاحبھ می شد در بھمن ماه2از دریافت نامھ دوم ایمیلی کھ مربوط بھ مراحل نامھ  قبل
 .میکرد  مارچ با تمام اعضا اعالم28

سال قبل یعنی قبل از قبول شدن ما برای بردنش بھ آمریکا تالش  ه پدریش در آمریکا زندگی می کنند و مادربزرگش ازدختر من ، عمو و خانواد
انتھای دیماه ویزای آمریکاش جور شده  سفارتھای آمریکا در دبی و آلمان برده بود کھ در آلمان نتیجھ گرفتھ بود و درست در کرده بود و اون را بھ

  : مسئلھ وجود داشت  برای ما سخت بود چند تاو تصمیم گیری. بود
 . حضور داشتھ باشند جھت مصاحبھ در آنکارا باید تمام افراد ذکر شده در فرمھا -1
) یعنی قیم قانونی او نیز بھ تازگی گرین کارت گرفتھ بود ( اینکھ پدربزرگ دخترم  بود ، اما با توجھ بھ % 50امکان گرفتن ویزا از طرف ما  -2
 .ریکا حتما میتوانستند برایش ویزا بگیرندآم در

مراجعھ برای ویزا  و انتھای اسفند جھت)  بھمن 10( با مادربزرگش فرستادیم تا عمو و دیگران را ببیند  اما ما انتخاب سختی کردیم ، دخترم را
 کنند و گاھی دچار شک و تردید ھستند تا بگویم شرایط مختلف را تجربھ می این داستان را تعریف کردم برای دوستانی کھ) .  اسفند 23( برگردد

 .بھ خدا بسپارید تا او بھترینھا را برایتان فراھم کند خودتان را: 
ھیچ توضیحی ندادند کھ   سال داشت ایشان12دھقان در مشھد بردم جھت کارت واکسیناسیون و متاسفانھ با اینکھ او  قبل از سفر او را پیش دکتر

 سال فقط ترجمھ کارت واکسیناسیونشان کافی می 18بعدھا فھمیدم کھ برای زیر  )  تا واکسن تجویز فرمودند3مجدد نیست و نیاز بھ واکسیناسیون 
 ( باشد

از ھمینجا از خانم دکتر و .( انستیتو پاستور تجریش انجام دادم   ساعت در2من چون بھ تھران سفر داشتم واکسیناسیونم را یک روزه و در عرض 
روش دکتر دھقان و واکسنھا و  ھسرم بدلیل مشغلھ کاری نتوانست بھ تھران بیاید و از ھمان) . این موسسھ تشکر می کنم   و صبورپرسنل خوشرو

 . واکسیناسیون ترجمھ کردیم  دختر دیگرمان کارت2برای . پول زیاد استفاده کرد
سفارت  مدارک را بھ DHL  ھفتھ قبل از مصاحبھ با3و درست . دادیم دارالترجمھ جھت ترجمھ  تمام مدارکی را کھ در فرمھا دکر شده بود نیز بھ

  . ارسال کردیم
زیرا در ایام عید ھم ھزینھ سفر باالتر بود و ھم گرفتن بلیط و شرایط سفر سخت تر  متاسفانھ زمان مصاحبھ ما بسیار بد موقع بود ،: و اما سفر 

دوستان توجھ کنید (  مارچ وقت گرفتھ بودم 23برای  ماه قبل توسط اینترنت از دکتر اونگاناز یک. در ھر صورت تقدیر ما در این زمان بود . بود
بوده ، تصمیم  پس از حساب و کتابھای بسیار کھ بعد از سفر مشخص شد نصف آنھا اشتباه). داشتھ باشید  کھ حتما پرینت کامپیوتری را ھمراه

ھزینھ .( صبح از مشھد بھ تبریز بلیط ھواپیما داشتیم 11ساعت  (  مارچ21( فروردین 1 ما روز.  زمینی شروع کنیم-گرفتیم سفرمان را ھوایی
راننده تاکسی با . ترمینال رفتیم  پس از رسیدن بھ تبریز از فرودگاه با تاکسی بھ)  ھزار تومان شد 500تومان و کل مبلغ   ھزار100برای ھر نفر 

 ھمیشھ خودش را نیمھ پر ترک می داند ، دوست شد و خالصھ با ھزار تعارفات ما را بھ قھمسرم کھ پدربزرگش ترک باکو بوده و از این طری
  . ( با تشکر از برادران آدری زبان عزیز(ترمینال رساند 

ھ ای ارومیھ نیز مرز جداگان دوستان اشتباه نکنید کھ ظاھرا. (  تومان تا مرز بازرگان 80000دربست گرفتیم بھ قیمت  ترمینال یک ماشین پژو
نیز از  در آنجا ما فھمیدیم کھ یک قطار برقی.  ساعت راه است 3بازرگان کھ تقریبا از تبریز  دارد ، اما برای رفتن از این مسیر باید بروید مرز

کمک نماید پسرعمویی داشت کھ قرار بود جھت عبور از مرز بھ ما  در بازرگان یکی از ھمسایھ ھای قدیم ھمسرم. تبریز بھ بازرگان وجود دارد 
 7بازرگان خوابیدیم و صبح ساعت  لذا شب را در. بودیم و ایشان می گفتند کھ تمام اتوبوسھا از صبح بھ آنکارا می روند  ما شب بھ آنجا رسیده. 

زمان  تومان و یکساعت 60000 تومان یعنی12000عوارض و ھالل احمر حدودا نفری  در آنجا با پرداخت. خودمان رفتیم اداره گمرک مرزی
آنجا یک ماشین دربست دیگر گرفتیم . بود  طرف خوب2برخورد تمام ماموران در . تمام شد و رفتیم انطرف مرز و وارد ترکیھ شدیم  کارھایمان
 قبال دوستمان در بازرگان با یک شخص بھ اسم( تا یک دھکده نزدیک مرز بھ اسم دوبیازیت   تومان28800 لیر یعنی40 نفرمان شد 5کھ برای 

وقتی ما بھ ترمینال رسیدیم ) برایمان رزرو کند   یعنی اولین ماشین بھ آنکارا10صطفی کھ شرکت اتوبوس داشت ھماھنگ کرده بود تا ساعت م
کھ تخم  شرکت آقا مصطفی یک فروشگاه بود کھ صبحانھ ھم می داد و جاتون خالی یک صبحانھ خوشمزه روبروی. صبح بود 7.30ساعت ترکیھ 

اتوبوسھای .  تومان پرداخت کردیم10800لیر یعنی 15ھای یک نفره بھ قول خودمان روحی درست کرده بودند و بابت آن مرغ را در ظرف
 ساعت 1فاصلھ  ما آنجا فھمیدیم کھ یک شھربا(  تومان 216000 تومان و در کل 43200ھستند یعنی نفری   لیر60دوبیازیت بھ آنکارا ھر کدام 
البتھ برای ما کھ در تعطیالت عید بھ سر میبردیم تفریح جالبی . ) دیر بود   لیر داره و چھ بسا کھ90ما بھ قیمت نفری از انجا وجود دارد کھ ھواپی

و دوم اینکھ بابا عجب اتوبوسھای خوبی داشتند و ) بودند  کوھھای آرارات بسیار دیدنی و زیبا( زیبایی تا انکارا بود  اوال فوقالعاده مسیر بود چون
طول تاریخ چھ آمده است ؟ شاگرد  حالمان ھی خوب می شد از زیباییھا و ھی بد می شد از اینکھ بر سر ما و مملکتمان در بود کھ کم کماز اینجا 

 ساعت یکبار یک ماده ضدعفونی کننده جھت 2رسمی تمیز و کراوات خدمات می دادو ھر   سالھ ای بود با لباس18راننده کھ پسر جوان حدودا 
دائما پذیرایی می کرد و بچھ ھا نیز تمام مدت با  د و خوشبو کننده میزد و انواع نوشیدنیھا اعم از ابمیوه ھا و چای و قھوه و ابمی آور دستھا

: نکات مھم . رسیدیم  صبح بھ انکارا4 راه افتادیم و روز بعد ساعت 10ما ساعت . متفاوت ان سر گرم بودند تلوزیونھای اتوبوس و کانالھای
 3600 نفر 5 لیر پرداخت کنید ، ھر بار برای ما 1ھم باید ھر بار نفری   راه خوشمزه نبودند و گران ھم بودند ، برای دستشوییغداھای توی

بھ ھتل گلد کھ قبال رزرو کرده بودیم  8  صبح در انجا ماندیم و ساعت8ترمینال انکارا بسیار مرتب و تمیز بود و ما تا ساعت .شد تومان ھزینھ می
متاسفانھ ھمان روز  و در انجا چند خانواده ایرانی بودند کھ)  نفره 3 نفره و یک اتاق 2یک اتاق  ) البتھ اتاقھایمان ھنوز خالی نشده بود. رفتیم

نھا ، و پسرانشان در آمریکا تحصیل می کردند و ای) خطھ پھلوان خیز سیستان  ) برگشتند ایران ، اما یک خانم و اقا کھ اتفاقا ھمشھری من بودند
بچھ ھا را در اتاق اونھا حمام ببرم و اماده   بود11دیدنشون بروند خیلی بھ ما کمک کردند و من تونستم تا قبل از وقت دکتر کھ ساعت  میخواستند

کارھامون  ھتل را توسط خانم ژالھ رزرو کرده بودیم اما سایر. بھ خاطر لطفشون ازشون تشکر می کنم شیم برای دکتر رفتن ، کھ از اینجا خیلی
. راحتی خودشون می تونن انجام بدن و ھزینھ اضافی برای اینکار نکنند را خودمون انجام دادیم و پیشنھاد میکنم بھ دوستان کھ کارھاشونو را بھ

فر تا دکتر فقط  ن5ما با تاکسی . دارد  ستاره تمیز است و بھ خاطر نزدیکی بھ دکتر ، سفارت ، و بازار در منطقھ خوبی قرار 3ھتل گلد یک ھتل 



حقوق میگرفتم  منشی دکتر خانم خوب و مھربانی بود ، البتھ من با خودم فکر کردم اگر منھم اینقدر . دقیقھ بیشتر نبود10 لیر دادیم و پیاده ھم 6
 ، باز ھم ادم بدی سال کار ھنوز نگران کار و در امد بودن 10 بعد از..... عاشق ارباب رجوع می شدم ، با مدرک مھندسی و مشاور ایزو و 

یاد ( دست یک منشی دیگھ بود  ما ھنوز پایین نرسیده عکس اسکن شده مون روی فرممون. گرفت و گفت برید طبقھ پایین  پاسپورتھا را..... نیستم
 پیوتر قاط زده یا ھمپرینترش کار نمی کنھ یا اسکنرش قطعھ و یا ھر دو درستن و کام سیستمھای شرکت معتبر و بزرگمون در ایران افتادم کھ یا

خوشتیپ با موھای براشینگ شده کھ دنیای من را بھ عنوان  خالصھ این خانم.... با با ما شاھکار می کنیم کھ ھنوز کار میکنیم .... ) شبکھ قطعھ و
باعث می شد بھش غبطھ  واینھا را جلوی چشمم می اورد ... اینھمھ سال روسری و مقنعھ و بدون ارایش سر کار و  زن ایرانی افسرده می کردو

زبردستی سرم را طوری تکون دادم کھ مطمئنم یاد تبلیغھای شامپودر ماھواره افتاد  بخورم ، گفت کھ باید بشینم و منتظر نوبت باشیمو البتھ منھم با
 کشور ثروتمند دنیا ھم شده اند 20 ظاھر باھوش کھ جزو این انسانھای بھ. تا پاسپورت داشتیم ، من ، دخترم و ھمسرم و دو دختر دیگرمان  3 ما. 

از ظھر برای ویزیت  سالش است نفھمیدند و ھم ازمایش خون و ھم عکس از سینھ از او ھم گرفتند ، و گفتند بعد 12، ھر چھ ما گفتیم کھ دخترم 
یش و عکس میداده و باید پولتان را پس  سالھ اشتباه شده و نباید ازما12دختر  توسط دکتر مراجعھ کنید ، کھ بعد از ظھر خانم منشی گفت پرونده

دکتر جان یک امپول بھ . حتما بھشان می گفتم کھ اگر اصطالح پول توی سرتان بخورد بچھ را سوراخ سوراخ کردید را بھ ترکی بلد بودم بگیرید
اینھمھ امپولھای  ھ اسطوره صبر بود بعد از سالھ مان ک12 امپول زد و نھایتا دختر 3دخترھایمان نیز  و بھ ھر کدام از. من زد یکی ھم بھ ھمسرم 

 .دالر پول ازمایش و ویزیت دکتر را از یادمان برد 1400 اشتباھی وقتی از مطب دکتر بیرون امد گولھ گولھ اشک میریخت و درد
 4نھار گرانی کھ میتوانست   تومان اب خورد ،53280 لیر یعنی 74کنار ھتل رفتیم کباب ترکی بخوریم کھ برایمان  نھار را اشتباھا در خیابان

 .... با کره محلی و سیر ترشی و ماست چکیده و البتھ.  تومان باشد15000پرس شیشلیک ایرانی ارم با پرسی 
بیرون میرفتیم ، یک  بیشتر از کنسرو استفاده میکردیم اما نھار... اورده بودیم و شبھا ھمراه با عصرانھ و  ما کمی کنسرو از ایران با خودمان

در کل ... پس کی نھار می اورد ؟ و یک روز کباب خوردیم و یکروز پیتزا و  : وز رفتیم مک دونالد کھ وقتی ساندویچش را اورد بچھ ھا گفتندر
را انتخاب کنید چون ھم بیشتر سیر ... و   لیر خرج داشت اما توصیھ می کنم غداھایی مثل کباب و جوجھ80 تا 70برایمان ھمین حدود  ھر روز

است ما  دقیقا کنار ھتل یک رستوران بود و از اونجا کھ اب در خونھ گندیده. خوشمزه ای داره  ... شید و ھم مخلفات مثل ماست و ساالد ومی 
  .امتحان نکنید چون بھ مذاق ما خوش نیست غذاھای ابکی ترکھا را. روز اخر رفتیم سراغش و یک غذای عالی و مناسب خوردیم

کند می تونھ  زیادی بود و واقعا لباسھا و وسایل زیبایی داشتند اما بھ نظر من اگر کسی تھران زندگی ورک فروشگاھھایداخل بلوار اصلی اتات
 نفر ارومیھ ای بھ ما کمک کردن یک 2برامون خوب بود ضمنا  ھمونھا را مناسبتر بخره اما ما کھ مشھد ھستیم و از نعمت جنس خوب محروم

یک نفر یک دختر جئان بود کھ در  ه اش و راھنماییھای مفیدی داشت و بھ ما گفت بریم انکامال کھ خیلی خوب بود وخونواد نفر مرد مسنی بود با
متشکرم از  راھنمایی کرد تا با ترن بریم انکامال و برامون با کارت دانشجوییش بلیط گرفت و ترکیھ درس میخوند و وقتی فھمید ما مسافریم ما را

 .بود و جای خوبی برای ھر نوع خرید و غذا انکا مال بزرگ شده و کامل شده مالھای توی کیش. طنمارومیھ ایھای عزیز ھمو
ھمینطور . دیدیم  بعد از ظھر رفتیم و خیلی شلوغ بود و اییرانیھای بیشتری را. دکتر مراجعھ میکردیم  روز جمعھ باید برای نتیجھ تست بچھ ھا بھ

 سالھ دیگھ کھ روی پای 4از توی مطب پرید بیرون و چون یک پسر  الھ با جیغ و دادو قلدر بازی س4کھ منتظر نشستھ بودیم یک پسر بچھ 
، این کوچولوی دومی وایستاد  ( بچھ ھای کوچیکتونو از قبل اماده کنین( و بلند شد کھ اونھم دربره خالصھ بلبشویی شد  مادرش بود حسابی ترسید

. توی بغل من انداخت کھ من احساس کردم خداوند تمام عشق را برایم معنا کرد  خودشو چنانو یک نگاھی بھ ھمھ انداخت و اومد یکدفعھ 
بودو من از فرصت استفاده کردم و بھ  در بغل من موندو یکم کھ اروم شد رفت سراغ مادرش ، ھمھ تعجب کرده بودن و صحنھ زیبایی ھمینطور

یعنی . ر ھمان روزعالوه بر چک تست دست بچھ ھا ، جواب آزمایشات را نیز دادندصورت د بھ ھر.عزیزم من ھنوز طرفدار دارم: ھمسرم گفتم 
 (  روز2.( چھارشنبھ آزمایش دادیم و جمعھ جواب گرفتیم ما

 : شھربازی بھ اسم لونا پارک ، چند تا نکتھ جالب داشت شنبھ بچھ ھا را بردیم
  خیلی ایمنی داره وسایلشون بھ نظر میرسید کھ

   سال خیلی زیاد و پر ھیجان بود18- 12ی تو سن تعداد وسایل باز
یک تفریح سالم تخلیھ میشدن ، کال اینکھ دخترھا میتونند ازادانھ  پارک پر بود از نوجوونھا و دخترھا و پسرھا در کنار ھم با: از ھمھ مھمتر اینکھ 
 مناسب و زیبا بپوشن بھ نظر من کھ یک زن ھستم نکتھ مھمیھ لباسھای راحت و

 : اتفاقات مصاحبھ روز یکشنبھ رسید وخالصھ 
طبق توصیھ فامیھایی کھ قبال مصاحبھ داده بودند من و ھمسرم لباس رسمی  .  ساعت فقط خوابمون برد3 یا 2شب سختی را گذروندیم و تقریبا 

ن بھ دلیلی کھ ھنوز من نمیدونم فروردی 8 مارچ یعنی 28ساعت آنکارا صبح . ھردومون کت و شلوار پوشیدیم و ھمسرم کراوات ھم زد پوشیدیم ،
یک . بودیم   انکارا در اون روز اونجا8:45باالخره ساعت . فھمیدیم ما را خیلی دچار استرس کرد  یکساعت جلو رفتھ بود و این مسئلھ زمانیکھ

 تا افسر کنترل بدنی توسط دستگاه 2بعد اتاقی بود کھ . تطبیق میداد  افسر دم ورودی پاسپورتھا را می گرفت و با اسامی مصاحبھ کنندگان روزش
  . موبایلھا را میگرفتند میکردند و

کپی و ترجمھ : مدارکی کھ گرفت شامل . خانم بھ نظر من بداخالق باید میدادیم  بعد حیاط بود و اتاق دیگری کھ مدارک را باید تحویل یک
من مدارک ( تمکن مالی و اسپانسر  عکسھا ، مدارک) ه اصلی برند(ھا ، کارتھای ملی ، مدارک پزشکی ، مدرک تحصیلی ھمسرم  شناسنامھ

 . ( بودم و اسپانسر ما عموی دخترم در امریکا بود کھ کلیھ مدارک را ارسال کرده بود مربوط بھ شرکت ھمسرم و مقدار کمی دارایی را گذاشتھ
ھمھ موارد بھ . گرفتند تا در انتھای کار برگردونند ستندصل ھمھ مدارکی را کھ خوا. مدارک تحصیلی و کاری من و کپی پاسپورتھا را نگرفتند

 .شد اضافھ یک شماره بھ ما داده
 برای 1کھ بر دیوار روبرو نصب شده بود اعالم میکردند ،  led  مرحلھ شماره شما را در تابلوی3وارد سالن نسبتا بزرگی شدیم کھ باید در 

ھمسرم می گفت کھ . بودیم  نفر بودند و ما آخرین پرونده برای برسی70 تا 60الن حدود س.  برای مصاحبھ 3نگاری   برای انگشت2پرداخت پول 
بھ ھمھمان گفت کھ . کھ توسط افیسر مرد بررسی شویم اما افیسر ما خانم بود دخترم دعا میکرد. احتماال با دوربین در سالن نیز چک میشویم

و انھا کھ ا ز قبل خیلی ( کاری ندارد و بنشینند  بھ دخترھا گفت دیگر. گوییم راست باشدرا باال ببریم و سوگند یاد کنیم کھ ھرچھ می دستھایمان
 (سخنرانی بودند بعدا تالفیش را سرمان در اوردند اموزش دیده بودند و اماده ھر نوع



 مدارک.  می کند او گفت کھ یک شرکت خصوصی دارد و در زمینھ فیبرنوری و الکترونیک کار از ھمسرم پرسید کھ کارش چیست ؟ و
بھ من گفت کھ کارم چیست ؟ و ).مادرش معاف شده بود  ھمسرم بدلیل کفالت. ( سربازیش را خواست و من کھ ترجمھ کرده بودم مدارک را دادم

 3 تا 2 سئوال و 9ارسال  از فردم چرسید و نھایتا برگھ آبی را کھ ا قبل اماده بود بھ ما داد و گفت نیاز بھ سپس. مختصری دادم  من نیز توضیح
  . مصاحبھ ساده بود و تعداد سئواالت کم. ماه انتظار میباشد 

  .  تومان270000نفری  . بیرون امدیم واز ایران ایر کھ روبروی سفارت است بلیط برای چھارشنبھ گرفتیم
  خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار

 
 shahrooz59 البته من باب ادای دین به مھاجرسرا وگرنه شبیه بقیه به خصوص .اممو بنویسمسالم باالخره نوبت منم شد که سفرن

 (با ھم مصاحبه بودیم پشت سر ھم و با یک افیسر امروز(ھست 

ن توم 447  جوالی بلیط پرواز رفت و برگشت نفری3از ایران ایر برای . یعنی امروز مصاحبه داشتیم برای ھفتم جوالی) من و خانومم(ما

 60رو برای یک شب تلفنی رزرو کرده بودیم  ERK ھتل .(البته از تھران به شیراز ھم ھمراھش گرفتیم که نصف قیمت حساب کرد.(گرفتیم

سفرنامش  از مھدی جمشیدی عزیز که برنده پارسال بود و االن داالس ھست تشکر میکنم که از ھمینجا( دالری5دالر با یه تخفیف 

 لیر 5نفری .  رفتیم442فرودگاه تا میدان کیزیالی رو با اتوبوس پرواز فقط یه ربع تاخیر داشت و وقتی رسیدیم از). خیلی استفاده کردیم

وقتی اتاقو .  دقیقه راھه5کیزیالی  تا میدان ERK ھتل. ور رفته بودم که دقیقا میدونستم کجا دارم میرم google earth اینقدر با. گرفت

البته به خاطر اسپیلیت ھم بود که ما اصال استفاده نکردیم ھوا . دالر نمی ارزید 60خیلی کوچیک بود و . دیدیم خیلی تو ذوقمون خورد

  .بود خوب

اینم بدی اعتماد زیاد به (ولی بیشتر از نیم ساعت شد  دقیقه طول بکشه20قرار بود فقط .  جوالی پیاده رفتیم مطب دکتر4صبح دوشنبه 

گفت  بعد ھم) البته از من دو بار عکس قفسه سینه گرفت( و نیم تموم شد 11رسیدیم مطب و تا  ه و نیم خست10ساعت ). سفرنامه ھا

  . بیاین برای معاینه1

شوخی میکنم ولی تو ھمون یک ساعت ھم (نگداشت کسی بی دشت بره خونه   رفتیم مغازه ھای اطراف رو سر زدیم که خانومم1تا 

  (ھم خرید کرد زیاد منو راه برد

فقط وقتی گفتم من آبله قبال گرفتم پوز خند . ھمیشگی رفتیم مطب خیلی سریع رفتیم پیش دکتر موقشنگ با ھمون سواالی 1ساعت 

  ."باشه طلبت وقتی واکسنو خوردی میفھمی" زد و کله ای تکان داد به معنی

  شنبه بیایم برای جواب4 ما گفت عصر به.  چوق370 تای صبح شد 90ھم پیاده شدیم که با   چوق280ھردومون واکسن آبله رو خوردیم 

خانومه که عکس میگرفت گفت قفسه سینه  .رفتم طبقه سوم دوباره عکس گرفتم. که وقتی رفتیم به من گفت باید دوباره عکس بگیری

رفتم مطب پاکت   و نیم ھم آماده شد دوباره5خالصه تا  ( بزن به تخته بگو ماشاال)  گرفتی5تو بزرگتر از اون دستگاھی بوده که طبقه 

 .جواب رو گرفتم

کوچه ھای اطراف کیزیالی و یه سری ھم آنکامال قلم پا خورد کردیم و مبالغی ھم  دو روز مونده به مصاحبه رو توی مغازه ھا و کوچه پس

  شدیم پیاده

اومدیم  بھتر بود ERK  دالریش از54خریدیمون ھتل اذیلھان رو دیدیم که چون نسبت به قیمت  راستی روز سوم توی گشت و گذار

 .اذیلھان

باور کنین تو این چند روز ھیچی اندازه این موضوع خون به جیگر ما  .لد نیستنمردم آنکارا خیلی مردم خوبین ولی حیف که انگلیسی ب

  .نکرد

 .که واقعا گرون بودن گرچه به فصل حراجش ھم خورده بودبم اجناس ھم

 و ربع 8وقتی رسیدیم  .( لیر5(و طبق معمول اینقدر دیر اومدیم بیرون که دو قدم راه رو با تاکسی اومدیم   شنبه موعود ھم رسید5صبح 

 .اومدیم بیرون  و نیم با برگ آبی معروف11 تا صف طوالنی 3بود و تا گذروندن 

 ھزار 42من ھم اسپانسر داشتم ھم برگه بانک . فقط ھمین. بود  دقیقه ای ما شامل دو سوال کارتون چیه؟ و سربازی رفتی؟3مصاحبه 

. و چیزی ھم نگفت رگه بانک رو دادم که فقط یه نگاه بھش کرداسپانسر به موقع به دستم نرسید فقط ھمین ب دالری که چون مدارک

 .احتیاجی ھم به اسپانسر نشد

 چون) به خصوص خانومھایی که تا میان ترکیه زود لخت میشن(با خودتون لباس گرم بیارین  راستی اگه تابستون برا مصاحبه میاین

کلی لباس و مانتو و روسری داشت یخ  طفلک خانومم با.  میکردسرمای کولرھا داشت ھمه رو وادار به حرکات ورزشی برای گرم شدن

 .میزد

 .......نمیدونیم چکار کنیم  روزی ھم که مونده برگردیم ایران3این 

ببخشید .بوده که بخشی از دفترچه خاطراتم بود که گزینشی اینجا آورده بودم اگه حس کردین یه جوریه به خاطر این. اینم سفرنامه من



 دتونخو به خوبیه

   منتظران و موفقیت ھمه دوستان با آرزوی کلیر شدن ھمه

  .مجبورم دوباره بھش اضافه کنم من زود سفرنامه نوشتم برا ھمین. بازم سالم

  .از ایرانی ھا و ایرانی دوست ھای آنکارا ره دو تادربا. آخه یه چیزایی دیدم حیفم اومد نگم

اثرا  دیروز قرص ژلوفنم که خیلی ھم. و ھنوز ھم دارم حتی قویترین مسکن ھا ھم چاره اون نکرد از روز اولی که اومدم دندون درد گرفتم

فتم بیرون و تا کیزیالی دنبال داروخانه دیوار بزنم، ر نداشت تموم شد و درد تا مغز سرم پیشروی کرده بود و دلم میخواست سرم رو به

ھوایی روی  روبرو پل(کیزیالی که پر از مغازه خوردنی فروشی است و ورودی اون چند تا تلفن عمومیه  در خیابان ضلع غربی. گشتم

گفت . کرد اومد جلواشاره به یکی  . yes ایرانی؟ گفتم یه داروخانه دیدم رفتم تو و گفتم کسی انگلیسی بلده؟ گفت) خیابان آتاتورک

سجادیه   ساله سید حامد30اسم این آقای نازنین حدودا . (صحبت کنین؟ گفت بابا ھمشھری ھستیم گفتم شما ایرانی بلدین. سالم 

گفت فولیک اسید بھتره ولی بعد یه بروفن . تموم شده من دارم از دندون درد میمیرم ژلوفنم ھم. گفتم چه خوب)که مدیر داروخانه است

بیمارستان نشونم  سرتون رو درد نیارم تا امروز از درد ُمردم دوباره رفتم پیشش گفتم. از یکی نخور داد گفت خیلی قویه روزی بیشتر 600

بعد . نمیکنه ولی این بغل یه خصوصی ھست که ویزیتش گرونه گفت دولتی که قبول. بده که حاضرم دارو و ندارمو بدم ولی راحت بشم

ھوای اینکه چون  رفتم ھمراش به. ھمراه یکی از کارمنداش فرستاد گفت دکتره با این رفیقه، ویزیتت میکنه منو. با ھمکاراش صحبت کرد

که پیشروی نکرده و فقط یه کاری کن تا ایران طاقت بیارم حرف  دکتره پس انگلیسی بلده کلی به دکتره درباره اینکه درد تا کجاھای من

گفت درباره آنتی  قط یه ضربه به دندون من زد که اشکمو در بیاره و به ترکی یه چیزی به رفیقشچی گفتم ف زدم نگو اصال نفھمید من

 لیر 10یه انتی بیوتیک ھم به ما داد . هسجادی اونجا فھمیدم که لثه من چرک کرد برگشتیم پیش آقای پول ویزیت ھم نگرفت. بیوتیک

 .بود که یک لیر مثل دفعه قبل تخفیف داد قیمتش

 البته خودمون ھم گاھی. زبونشون رو نمیفھمی بازم پشت سر ھم باھات ترکی حرف میزنن خیلی جالبه این ترکا با اینکه میبینن تو

 میتونه لب خونی کنه سی حرف میزدم انگارمن خودم وسط انگلیسی حرف زدن با اینا یه جوری فار. ھمینطوریم

که تا فھمید ما ایرانی ھستیم   قدمیه اذیلھانه و اسمشو حفظ نمیشم تو مایه اکالیپتوسه50کوچیکه که  نفر دوم صاحب یه رستوران

گذاشت رو سینش یعنی  دستشم" ایرانی اکرام"ارادت و محبت کرد ھم ساالد ھمراه غذاشو مھمونمون کرد و گفت  ھم خیلی ابراز

 اگه پرسی بخوای که خودش میگه سرویس، بیشتر میده لیره و 5یه ساندویچش . قیمت کباب ترکیش ھم خوبه. خیلی دوستشون دارم

 .نیم لیر میده چایی ھم فکر کنم.  لیره10و 

  .سرتون درد اومد ببخشید. اینم غصه حسین کرد شبستریه ما

 

 سالم

البته  . برای آزمایش خون و عکس سینه$ 95:دکتر   سالم رفتیم پیش3دوشنبه با ھمسر و پسر . من االن تو ھتل بیوک ارشان ھستم 

پسرمون  ولی)  نوبته2واکسن آبله مرغون : نکته(تو انستیتو پاستور زدیم اینجا واکسن نخوردیم من و خانومم چون تمام واکسن ھامون رو

 ساعت دیگه میرم 2آب خورد تا $ 465در مجموع  و$ 370 نفر شد 3عالوه بر تست سل واکسن آبله ھم خورد که با ھزینه ویزیت برای 

 اگه سوالی ھست در خدمتم........... التماس دعا گیرم فردا ھم مصاحبه داریمجواباشو ب

 مصاحبه: بخش دوم

تقریبا آخرین نفرا بودیم وقتی رفتیم داخل جا واسه نشستن نبود و   لیر کرایه دادیم5 از ھتل با تاکسی رفتیم به سفارت 8:15ساعت 

 .پر بود ( نفر87(ظرفیت سالن

 .ھم مصاحبه شید طبق معمول اول اثر انگشت بعد پول و آخر ھمهساعتی کارمون طول ک 3-4

 شما چیه؟ از ھمسرم که برنده اصلی بود پرسید شغل- 1: تا سوال بود3کل مصاحبه ما 

 خانه دار-

 قبال چی؟-

  ..... در شرکت-

 چیه؟ بعد از من پرسید شغلت



 ........... شرکت -

 سربازی رفتی؟-

 بله-

کنم بقیه ماجرا رو ھم   ھفته دیگه صبر6 تا 4شد و من باید  ok بعد گفت پرونده شما کامله ویزای ھمسر و پسرم ............ تمام. ھمین 

 .....که خودتون میدونید

 لیر 15 برای ھر نفر شده ups راستی ھزینه

مدارکشو کامل کرده ان . خل  بشه بره دا1بود تا ساعت  رو دیدیم که تو صف free-free یه نکته جالب ھنگام بیرون اومدن از سفارت

  ....میگیره شااله امروز اونم ویزا

 سالم به ھمه

 :سفرنامه رو به طور خالصه نوشتم چند نکته مھم ھست که اضافه میکنم چون تو آنکارا. من دیشب برگشتم 

کسانی که من دیدم  ماممیشه و پس فرداش میرسه ھتل ت UPS که مصاحبه دارید فردای آن روز مدارک شما تحویل معموال روزی-1

پس ) شنبه ھا تعطیله1فقط  UPS) .و شنبه تحویل گرفتیم UPS شنبه مصاحبه داشتیم،جمعه ویزاھا رو دادن5ھمینطور بودن مثال ما 

  دالر پیادشون50اونجا  بگیرن وگرنه دفتر ایران ایر OPEN پروازشون با این برنامه جورنشه بھتره برگشتشونو کسانی که احتمال میدن

 . میکنه

خود من روز اول با دیدن اونجا . مزایا و معایبی داره که من چند تاشو میگم  این ھتل یا بھتره بگم مسافرخونه:ھتل بیوک ارشان-2

. دالیلی که میگم نظرم عوض شد  شاکی شدم و از لیدرمون خواستم فردا صبح ھر جور شده ھتل مارو عوض کنه ولی بعد به حسابی

 نیست،کولر نداره و خیلی قدیمیه صبحانه گرم نداره ستاره3نه که اتاقاش مثل یه ھتل معایب این ھتل ای

اعتراض ما رزوشن اتاق ما رو عوض کرد و یه پنکه ھم  اما محاسن بعد از) ھمین....کره،مربا،پنیر،خیار،گوجه،کالباس،تخم مرغ آبپز و چای)

مثال روزی   ماھم2 ماه دیگه از کولر استفاده نمیکنن تو ھمین 2 ھست بجز آنکارا یه منطقه سردسیر به ما داد و من بعدش فھمیدم چون

نکته مھم اینه که رزوشن ھا .میذاشتیم با پنکه کارمون راه می افتاد  بود و شب که پنجره رو وا30 تا 25 بود اونجا بین 44که ھوای تھران 

دیگه اینکه ھتل اینترنت  .  نیست و اگه ترک نباشی کارت زارهواین خیلی مھمه چون تو ترکیه ھیچکی انگلیسی بلد فارسی حرف میزنن

ستاره ھم اینترنت درست حسابی نداشت ولی من تو این یک ھفته دائما  4وایرلس داره در صورتی که من اونجا دیدم بعضی ھتل ھای 

بیایید تو البی ولی من که طبقه دوم  بور شید باشه شاید تو اتاق نتونید کانکت شید و مج5 یا 4نکته اگه اتاق شما طبقه  آن بودم فقط یه

بعد .  میخواید و اونا ھم بدون ھیچ مشکلی قبول میکنن2 یا 1اتاق رو در طبقه  بودم ھیچ مشکلی نبود واسه ھمین از ھمون اول بگید

ه بلکه از تجربیات دیگران ھم سر نمیر این ھتل پر ایرانیه و ھمیشه تو البی چند نفر سمینار گذاشتن و شما نه تنھا حوصلتون اینکه تو

 مسئله بعدی مرکزیت این ھتله طوری که ھم به مترو نزدیکه ھم اینکه اطرافش پر از.گرفتم استفاده میکنید خود من که خیلی چیزا یاد

 از این ھتل فکر نکنید من........... اونجا من کسانی رو دیدم که بعد از یکی دو روز از ھتل ھای دیگه اومدن.رستوران و فروشگاھه

 ...به شما بگم و شما در انتخاب ھتل مختارید پورسانت میگیرم فقط دوست دارم تجربیاتمو

فرودگاه ترکیه  اطالع ندارن موبایل ایرانشون رو اونجا روشن میذارن و نمیدونن که به محض ورود به متاسفانه بعضی دوستان که: تلفن -3

براشون ھزینه داره ھزینه مکالمه و اس ام اس ھم که   ھزار تومان25ال میشه و یه اس ام اس واسشون میاد که رومینگشون فع

روزنامه  نخرید چون گرونه وھزینه مکالمش باالست شما به راحتی میتونید با رفتن به کیوسک سیم کارت ترک ھم. سرسام آوره 

 دقیقه با 18-  17لیری به شما میده که میتونید  5 یا 4و اون شخص یه کارت تلفن ) تلفون کارت(فروشی که ھمه جا ھست فقط بگید 

 .............  لیره و به صرفه تره5) الو کارت(تلفن ھست و میتونید از ھمون جا زنگ بزنید مارک  ایران حرف بزنید و تو خود ھتل ھم باجه

 لیر دادم و 6 لیر برگشت 5ا سفارت رفت با تاکسی رفتم از ھتل ت از ھتل تا سفارت میشه پیاده رفت ولی من چون بچه داشتم: کرایه ھا

 . لیر دادم6برگشت   لیر7تا مطب دکتر رفت 

 دالر ازشون گرفته بود به ھیچ وجه این پولو ندین چون خیلی 60نفری  من اونجا چند نفر رو دیدم که آژانس بابت کارای مدیکال: نکته 

 می افته لیسی و کمی فارسی بلد ھستن و کارتون راهلیر میتونید برید و برگردید و اونجا ھم انگ 12 - 10راحت با 

بگیرن و درست در ساعتی که خودتون میخواید تاکسی ویژه   تماس1833کسانی که از تھران به فرودگاه میرن میتونن با شماره : نکته 

گرفت در صورتیکه   ھزار تومان20 ھزینه اش ھم خیلی به صرفه است مثال من با سمند رفتم تا فرودگاه و فرودگاه امام میاد دنبالتون و

 ... تومن ھم داده بودن30دوستانی رو دیدم که 

با تائید و یکی بدون تائید و  نیازی به تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ندارن من خودم دو نسخه ترجمه کردم یکی ترجمه ھا: نکته 

فقط یادتون باشه کسانی ........(ی ازم نخواست و فقط پول اضافی دادم دیگه ھیچ  روز قبل فرستادم و اونجا15بدون تائیدھا رو با پست 



 ( نسخه ترجمه سند ازدواج بفرستن2متاھل ھستن باید که

 بعضی دوستان فکر میکردن اونجا مترو METROPOLL ارشان یه ساختمون ھست که باالش نوشته درست سمت راست ھتل بیوک:نکته

یه فیلم اونجا دیدم و حسابی از سیستم  ھست و من 3D تا سالن داره و یکی از سالنھا 6که ھست ولی اون یه سینمای خیلی مجھزه 

 ھمچین تجربه ای نداشتم شما رو نمیدونم فقط یه نکته حتما صندلیتون رو وسط سالن صدای فوق العاده اون لذت بردم من که تو ایران

حتی میتونی صبح برید واسه ) جاتونو انتخاب کنید لیط بگیرید میتونید خودتوناگه زود ب(انتخاب کنید تا حسابی از صدای دالبی لذت ببرید 

  شب بلیط بگیرید8

  سوالی بود در خدمتم. افتاد اضافه میکنم  اگه چیزی یادم

 دوستان عزیز سالم

به خود وعده   این روکلیرنس از ھمان روزھای اول دل و دماغی برایم نگذاشت تا سفرنامه بنویسم ،از مشغله ی کاری و انتظار سخت

اما ظاھرا کلیر ما .کار دوستان منتظر مصاحبه بیاید را عنوان کنم دادم به محض کلیر شدن این کار مھم را انجام بدھم و نکاتی که شاید به

عذر  .رو بنویسم چشم و دل ما را ندارد پس من ھم تصمیم گرفتم تاخیلی دیر نشده ،تجربه ی مصاحبه ی خودم فعال قصد روشن کردن

 .مرا در تاخیر پیش آمده بپذیرید

مصاحبه که  در روز.ما مصاحبه بسیار سختی داشتیم.نداشتم و از این اطمینان خاطر ،دل نگران بودم من قبل از مصاحبه اصال استرس

تند و اما تفاوتی در از ما مصاحبه شدند و برگه آبی گرف و زودتر. با ما بود36سه شنبه بود از دوستان مھاجرسرایی،دوست عزیزم زھره 

کرد چون دلیلش رو  و این منو نگران.فقط از من پول گرفتند و انگشت نگاری کردند،و از ھمسر و فرزندم خیر کیس ما با بقیه بود و این که

یک آفیسر .این قضیه از آفیسر پرسیدم و گفت خودم می دونم من در مورد.تا این که برای مصاحبه شمارمون اعالم شد.نمی دونستم

مصادف بود با  من اسم شناسنامه ایمو تغییر داده بودم و حکم دادگاه(عجول و عصبی به نظر می رسید  خیلی.خانم جوان آمریکایی بود

ھمین خاطر با ھمان اسم شرکت کردم اما پس از قبولی ،خوب  زمان ثبت نام التاری،اما من چون ھنوز شناسنامه ام عوض نشده بود ،به

ی حکم  ترجمه.و به ک سی سی زنگ زدیم و مساله را گفتیم و فرمھا را با نام جدید ارسال کردیم وض شده بودمن شناسنامه ام ع

آفیسر روی ھمین مساله )وقت بھشون ایمیل نزدم ولی ھیچ.دادگاه و شناسنامه را ھم به اضافه یک نامه ،یک ھفته بعد ارسال کردیم

قانون  قبال:را االن اقدام به این کار کردی؟من ھم توضیح دادم و بعد نا خودآگاه گفتمگفت چ دست گذاشت و بسیار با برخود تند و عصبی

بیاری که در دل گفتم وا نفسا چی گفتم امیدوارم تو درد  می تونی این قانون و برام:گفت.اجازه نمی داد اما جدیدا می شه این کار و کرد

ضمن براش  در.خالصه کلی منو گیج کرد و سوال اندر سوال. قانون ندارمگفتم خیر من دسترسی به این سر نیفتاده باشم و در جواب

و گفت شما در یک زمان دو .مطابقت نداره  توضیح دادم که من به ک سی سی اطالع داده بودم که گفت پس چرا نوشته مشخصات

 دقیقه بحث و 20خالصه پس از .دمچیزی که ھیچ وقت بھش فکر نکرده بو.شرکت کنی اسم داشتی و این شرایطو داشتی که با دو اسم

شما چه نسبتی داره؟بعد گفت  و اینکه اسپانسر با.من ،از ھمسر انگشت نگاری کرد و شغلش رو پرسید از من ھم ھمین طور توضیحات

 گفته اما خوب باید با واشنگتن صحبت کنم و دوبار این.عوض نشده بود مدارکتون کامله و من مجاب شدم که شما اون موقع شناسنامت

تا یک قدمی ریجکت شدن بودیم  واقعا نبردی سخت بود و من تازه فھمیدم ما.گفت برو برای ھمسر و فرزندت پول واریز کن را تکرار کرد و

به ھر حال به ما یک برگه ی آبی داد و گفت در .تام وتمام انجام داده بودیم ،نه اشتباھی کرده بودیم و ھمه چیز رو ھم با دقت و صداقت

اصال .حاال نمی دونم واقعا چی میشه تا امروز ھم پنجاه و چند روزی می شه که ما منتظریم.تا دوماه یکیتون بیاد ویزا بگیره ه ی یکفاصل

 ؟؟؟....کلیر خواھیم شد یا نه

  سفرنامه ی من فقط امیدوارم این پروسه برای ھمه ی ختم به خیر بشه این ھم از

 سالم دوستان مھاجر

 !برگشتم خونمون  شنبه ای که گذشت مصاحبه داشتم و برگه آبی گرفتم و5 جوالی یعنی ھمین 7کنم که  روع میابتدا از انتھا ش

 ...اما

 : با اتوبوس رفت و برگشت

تومان راھی ترکیه شدم که البته در خاک ترکیه پیاده و ادامه راه را با   ھزار60من با اتوبوس سیر و سفر به مقصد استانبول به مبلغ 

 .( تومان بود80آنکارا  اتوبوس ھای رویال از تھران به مقصد.( سفر ایرانیان که مستقیم به آنکارا بود رفتم س رویالاتوبو

و مزیتش ھم این بود که با آدم ھای زیادی )  ساعت معطل شدیم4-3لب مرز  البته( زیاد سخت نبود.  ساعت در راه بودم35-34حدود 

 .شدم آشنا

آمدم تھران ، که بخاطر امکانات اتوبوس و ھمسفر خوبم که  (  لیر140(احبه بود که با اتوبوس ھای مترو ترکیه برگشت ھم روز بعد از مص

آن ھم بخاطر   ساعته رسیدیم33-32برگشت کوتاه تر بود و حدودا . زمان به چشم نیامد و اصال سخت نبود دانشجوی پزشکی آنکارا بود



  .معطلی کمتر لب مرز

یا  آنکارا برید، چون افرادی که در این اتوبوس ھستند_بھتره با اتوبوس ھای مستقیم تھران  سفر با اتوبوس را داریدبنظر من اگر قصد -

 .دانشجو آنکارا ھستند و یا برای سفارت میروند و کال جو بھتری داره

باشی و احتماال اگر ویزای امریکا  شتهاگر دانشجو باشی یا برگه جریمه گمرک دا) که میگفتند زیر نظر اطالعات است(خوی  پلیس راه -

مثال از دوست من که دانشجو بود از افراد خانوادش که در ایران کار . میپرسن در پاسپورتت باشه پیاده ات می کنن و ازت سئواالتی

 .را پرسیده بودند... دارند و رشته و  دولتی

 ا ھای بین راه نمیشه اعتماد کردببرید که اصال به غذ تا غذای آماده جوشانده شده با خودتان 2 -

داشت و شخصی به  و رویال سفر در آنکارا برای ھتل اوزیلھان سرویس رایگان دارند، که شانس ما واقعا گویا اتوبوس ھای سیر و سفر -

 .ھتل برد نام آقا مجید که خودش ھم در ھتل اوزیلھان ساکن ھستش ما را مجانی تا

 .آنھا را خواندم رفته بودم و در اتوبوس دوباره ھمه یمن تمام سفرنامه ھا را پرینت گ -

 :دوشنبه روز اول،

دانشجویی آمده بود آشنا شدم، با ایشان به شناسایی مکان سفارت  که برای ویزای applyabroad در اتوبوس با یکی از دوستان سایت

 ھزار تومان میشد که گویا 300و  میلیون1یه پرسیدیم که حدودا در ضمن بلیط برای امریکا را از ایر الین ترک.( پرداختیم و مطب دکتر اونگان

 . ( تومان از ایران ارزان تر بود500

 .ھم به آنکامال رفتیم و تا شب آنجا چرخیدیم بعد از ظھر

 :روز دوم، سه شنبه

قفسه سینه  یش خون و عکسبودم، رفتم و منشی اونگان بسیار خوش برخورد بود و مرا برای انجام آزما  وقت دکتر گرفته9:10ساعت 

ایرانی آشنا شدم که یکی برای کیس ازدواج و دیگری التاری   تا از دوستان2آنجا ھم با . راھنمایی کرد ( DUZENالبراتوار(به طبقه سوم 

 باعث شد امر اطالعاتی ھم در این زمینه نداشتند و حتی کارت واکسن بین المللی ھم نداشتند که ھمین آمده بودند و ھر دو کمترین

 دالر بابت عکس و 47.5+ دالر برای معاینه فیزیکی گرفت  70 اما به من واکسنی نزد و).  دالر 50ھر واکسن .(تا واکسن نوش جان کنند3

 دالر 117.5=آزمایش 

 .ه پرداختیمخیابان کیزالی و تونالی و دیدن مسجد کجا تپ به گشت در) دوستی که در البراتوار آشنا شدیم(ادامه روز ھم با مھدی 

بود ، بنظر من واقعا خنده داره که  از تور لیدر ھا را دیدم که تنھا کاری که می کرد پر حرفی و الکی اینور و اونور کردن در البراتوار یکی -

 یه رفته بودم،این افراد پول بده، من نه ترکی بلدم و نه انگلیسی و نه تا به حال ترک کسی برای انجام کار ھای ساده مدیکال و سفارت به

ترکی و انگلیسی براحتی می توانند منظورشان  در نتیجه نگران زبان و غربت نباشید آنجا ھمه دست و پا شکسته و تلفیقی از فارسی و

 (!!!به کار شما نخواھد آمد_ بجز در مطب دکتر و سفارت_بلد باشی اصال در آنکارا البته انگلیسی ھم. (را به شما برسانند

 نوشته ام واکسیناسیون و آزمایش ھای پزشکی  واکسن ھایم را در بخشلیست کامل -

 : روز سوم ، چھارشنبه

گرفتند که من ھم این موضوع   دالر30دالر، 70 از او بجای می گفت که( free_free) آرش عزیز(جواب دکتر را گرفتم  در این روز فقط رفتم و

 دالر 70 دالر است و از سایر بچه ھایی ھم که آنجا بودند ھمین 70فیزیکی  را به منشی دکتر گفتم و ایشان ھم گفتند که ھزینه معاینه

 .(بود که ما ھم دیگه چیزی نگفتیم و خالص گرفته شده

ھتل دچار  باد شدید گرفت و ھوا کمی دلگیر شد ،مدارک فردا را چک کردم و داشتم کم کم در اتاق  وبعد از ظھر ھم باران رگباری شدید

توی یک کافی نت نشستم و جواب ایمیلی که سفارت  رفتم تونالی و قدم زدم و. استرس میشدم که سریع لباس پوشیدم و زدم بیرون 

رفتم   در البی ھتل با آرش ُگل ھم صحبت شدم و بعد برای شام به مک دونالدبعد ھم کمی. گرفتم برای رسید مدارکم داده بود را پرینت

خالصه با ایشان ھم کمی ھم صحبت شدیم و  ( !سابق ALI_J جدیدWIKIMAN) که در آنجا ھم بصورت کامال تصادفی علی عزیز را دیدم

 .(گردیدند خاک امریکای جھانخوار رھسپارجمعه ھم زمان با برگشت من به وطن به  ایشان( از زیارتشان بسی بسی لذت بردیم 

 : روز چھارم، پنج شنبه

نتوانم درست حسابی صبحانه بخورم و احساس می کردم  اول صبح گالب به رویتان وضعیت شکمم بھم ریخته بود و ھمین امر باعث شد

النه  اشم و با تیپ رسمی راھیپروپرانولول خوردم که از استرس ھای ییھویی جلوگیری کرده ب  قرص1. حالم بھم خواھد خورد

 .جاسوسی در آنکارا شدم

 در سفارت 1در نتیجه تا ساعت حدودًا ! پشت سر من بایستد، نشد که نشد  جلوی درب بودم و ھرچه منتظر ماندم کسی8:30دقیقًا 

 . حترم و فرزندشان دیدمم را بھمراه ھمسرshahrooz59 در صف سفارت ھم. آخرین نفری بودم که مصاحبه شدم422شماره  ماندم و با

 ھایم را خالی کنم که گویا ایراد از کلید ھای اتاقم بود که در جیبم گذاشته به ھنگام عبور از گیت، بوق زد و مجبور شدم ھمه ی جیب



 .بودم

یقا قبل من شده بودم، ھم صحبت شدیم و او ھم دق خوشبختانه در سفارت با دختری که قبال در ھتل با خودشان و خانواده شان آشنا

  ساعت منتظر بودن ھم4خوبی داشت چرا که تا لحظه مصاحبه اصال به چیزی فکر نکردم و  مصاحبه شد، این ھم صحبتی واقعا تاثیر

مصاحبه و مسایل مربوط به آن داشت  نسبتی ھم با% 1البته مسلما در خصوص ھر چیزی که حتی . ھیچ استرسی به من وارد نکرد

 . و خندان و خجسته بودیمصحبت نکردیم و خوشحال 

 .اول انگشت نگاری کردیم و بعد پول دادیم

دادن  با خنده و اعتماد به نفس رفتم و بعد از سالم و احوال پرسی، افیسر خانم شروع به قسم زمان مصاحبه ھم که سالن خالی بود

 :  سئوال پرسید2کرد و فقط 

 کار می کردید؟ در ایران چه .1

  معاف شدم و یکسری کالس رفتم شجو بودم این یکسال ھم از سربازیواال تا پارسال که دان

 امریکا دارید؟ آیا فامیلی در .2

 بله دارم، ولی خوب فامیل نزدیک نیستند

وقتی آفیسر )پرونده ام دیده بودم  ھرچند که برگه آبی رنگی را در) ups  لیر را آماده می کردم برای15حالتی بود که  تا اینجای مصاحبه

من ھم گفتم من سند ھم دارم ! آقا این کمه: مکث کرد و با لھجه ی باحالی گفت  نده ام را ورق میزد به گواھی بانکی ام که رسیدپرو

و شروع  USD 18,212جواب داد  منم گفتم خوب چقدر کفایت میکنه؟! سند نمیشه: با یه خنده ی بامزه گفت) ھم برده بودم  اصل سند(

اداری داری و باید گواھی بانکی ات را ھم افزایش بدی و وقتی اسمت در سایت  یحات اینکه شما یکسری مراحلکرد به تایپ کردن و توض

 ... و درآمد بیای

نداشتم، رشته تحصیلی حساس نداشتم و لیسانس  الزم به ذکر است که من سربازی معاف شده بودم، کار نداشتم، سفر خارجی

  !یهبودم، فقط اسم و فامیلم یه کمی طوالن

در  که نماینده اتوبوس ھای مترو بود بلیط برگشت را گرفتم و)پایین تر از بلوار آتاتورک یه کم(بعد از سفارت ھم رفتم و از دالرا توریسم 

 .سمت میدان کیزالی زدیم  گشتی زدم و شب ھم با آرش یه گشت کوچولوییادامه روز فقط در خیابان و مغازه ھا

دانشگاھی اش گیر دادند، چون کارودانش بود و بدون پیش دانشگاھی به  دختر خانمی که با من مصاحبه داشت به مدرک پیش -

کار و دانش ھستند، یا حتما مدرک   گویم که اگرالبته نمی دانم در نھایت بھش ویزا دادند یا نه، اما برای آیندگان می دانشگاه رفته بود،

 .خودشان را حتما لحاظ کنند پیش دانشگاھی برای خودشان جور کنند، یا سابقه کاری

 :،جمعه آخرین روز

ید از انصافا بیشتر از بازد. به مقبره آتاتورک رفتیم) علی و علیرضا  )  دوست مھاجر سرایی که تازه آمده بودند2بعد از صرف صبحانه با 

 . عزیز لذت بردم که امیدوارم باز ھم یکدیگر را ببینیم2ھمراھی با این  مقبره، از

- LC WAKIKI و COLLINS  ،که ھمه جا بودند خوب بودCOLLINS مارک ھای معروف ھم که در  بنظرم جنس ھاش بھتر بود، ھمه ی

ردانه که اینطور بود و چھارراه استانبول خودمان میشه با ھمان اجناس م بودند، اما بنظرم ھم قیمت تھران بود، حداقل برای" آنکامال"

تری داشت که میشد توش  ایستگاه متروی کیزالی ھم اجناس ارزان. گران و مارک دار خرید و ھم ارزان و بدون مارک قیمت ھا ھم جنس

 .یف بودبودند و گویا فصل تخف ھمه ی مغازه ھا ھم ایندریم زده. جنس خوب با قیمت خوب پیدا کرد

  لیتری بگیرید که بصرفه تر ھست5آب معدنی  -

را بگیرید بعد رمز کارت و سپس شماره مورد  ...0811 لیری بود، اول باید شماره قرمز رنگ 4 لیری بنظرم خیلی بھتر از 5کارت تلفن  -

 .شماره گیری کنید ...009821نظرتان را با پیش شماره ی مثال 

 !!!بود وست داشتم ھر چند که گرانبستنی ھای ترکیه را خیلی د -

اسکندر کباب جایی که ما خوردیم بنظرم خوشمزه بود،  و در تھران خوشمزه تره، (ABA)بی مزه بود) دونر(به نظر من کباب ترکی ھاش -

وان پیش غذا باید بعن ھایشان چیز خاصی نبود اما بھر حال امتحان کنید، مک دونالد و کینگ برگر ھم کال جوجه کباب ھم بد نبود، پیده

 )قارپوز یا کارپوز : رستوران ھای ترکی ھم ھندوانه و چایی بعد از غذا مجانی بود که ھندوانه به ترکی میشه در !مصرف می شدند

karpuz)!!!  

 و من گفتم گرونه TL 12حتی کت و پیرھنم را برای اتو به مغازه دادم ، طرف گفت  ھم فراموش نکنید، من "indirimایندریم ،"کلمه  -

 . لیرش را کم کرد، ھرچند که بازم زیادش بود2ایندریم و 

 .بود دالر بود و برای من که مجرد بودم و فقط برای استراحت در اتاق می ماندم خوب 36ھتل اوزیلھان شبی  -

با خودم برده بودم، ھرچند که خدا را شکر ھیچ یک به  را... ن انواع قرص اسھال و یبوست و سرما خوردگی و آرام بخش و ضد درد و م -



 از دوستان آمد کار خودم نیامد اما بکار دو نفر

 مفید باشد را در بخش ترکیه گذاشتم ، خواندنش میتواند مکان ھای دیدنی آنکارا -

اظھار فضل می کنند و خود را ھمه چیز تمام می دانند جدًا خودداری  در ھتل یا ھر جای دیگری از مصاحبت با آدم ھایی که بیش از حد -

بھترین ھمسفر و ھم  و اطالعات غلط چیز دیگری برای شما نخواھند داشت،که جز استرس )ھا و چه افراد معمولی چه تور لیدر(کنید 

 . یا جاھای مختلف می توانید پیدایشان کنید صحبت برای شما سایت مھاجر سرا و مھاجرسرایی ھایی ھستند که در ھتل

 .مھاجرسراآرزوی کلیر شدن ھرچه سریع تر خودم و ھمه ی شما دوستان گل  ببخشید که انقدر زیاد نوشتم ، با

کنم که این سایت خوب را راه  تشکر می) با اینکه فقط تعریفشان را شنیدم و ھیچ گاه ارتباطی نداشتیم(عزیز  admin در آخر ھم از

 .اندازی کردند و مدیریت می فرمایند

که ... و saman33,farshidkhalafi,sam_hash,Ashkan78,WIKIMAN,user,free_free بچه ھای مھاجر سرا بخصوص ھمچنین از ھمه ی

 .یک سال بیشتر از ھمه با سئواالتم اذیت شان کردم صمیمانه تشکر کنم در این

  حق در پناه

 

 سفرنامه

 442  صبح به وقت آنکارا رسیدم به فرودگاه وقتی اومدم بیرون دنبال اتوبوسھای6جوالی ساعت  6با سالم به دوستان، روز چھارشنبه 

 لیر دادم 10شدم که به فراوانی اونجا قابل رؤیت بودند  سوار اتوبوسھای ھاواش)  باید صبر می کردم تا بیادظاھرًا(گشتم ولی پیدا نکردم 

لیر  12.5 بالفاصله سوار تاکسی شدم وگفتم ھتل اوزیلھان و ھفت ھشت دقیقه ای منو رسوند ھتل و و ایستگاه انتھایی سوار شدم و

بعد از مستقر شدن بالفاصله به ) ھماھنگ کرده بودم قبًال توسط آقای فردین(ویل گرفتم ازم گرفت، اتاقم رو تح) طبق تاکسیمتر(ھم 

در ) شدم و بعد با کمی پرس و جو مطب دکتر را پیدا کردم Tunali وارد خیابان Tunus خیابان سمت مطب دکتر حرکت کردم، از انتھای

دیدن گذرنامه و گرفتن یک قطعه عکس منو  منشی دکتر بعد از صبح بود 9ساعت حدود ) طبقه چھارم یک ساختمان پزشکی واقع بود

آزمایش خون که اونجا با دریافت یک قطعه عکس دیگر و شماره کیس و گذرنامه و  فرستاد طبقه سوم برای گرفتن عکس قفسه سینه و

برگشتم و بعد از کمی انتظار در   بیا، عصر4:45آزمایشات الزم انجام شد، برگشتم طبقه چھارم منشی دکتر گفت برو ساعت   دالر47.5

اینکه آیا سیگار میکشی و عمل جراحی تاکنون داشتی یا نه بعد منو فرستاد روی  مطب نوبت معاینه شد دکتر ازم قد و وزن رو پرسید و

داد و گفت منشی یک سی دی بھم   دالر پرداخت کردم خانم70) واکسن ھم نزد(گوشی معاینات الزم رو انجام داد و تمام  تخت و با

 بعد از ظھر برای گرفتن جواب 3ساعت ) پنج شنبه(ھمچنین قرار شد فردا  بازش نکن و این برای آمریکا ھست و باید با خودت ببری

 .مطب برگردم

و ھمچنین علی عزیز که  Free Free ،Donkey Chance پنج شنبه صبح ھنگام صرف صبحانه در ھتل با دوستان خوبی آشنا شدم از قبیل

که (جواب  پنج شنبه عصر مجددًا به ھمراه علی به مطب دکتر رفتیم من برای گرفتن. خوشحال ھستم آشنایی با این دوستان خیلیاز 

  .علی ھم برای معاینه توسط دکتر و) در واقع یک پاکتی بود که باید روز مصاحبه ھمراه خودمون می بردیم سفارت

 عصر جمعه ھم با علی و علی. گذروندیم.... ابانھای اطراف ھتل و تفریحات سالم و خی جمعه صبح رو به ھمراه علی به قدم زدن در

(Donkey Chance) توسط مترو به مقبره آتاتورک رفتیم. 

صبح با یک  9:30 ساعت: ، دالر بابت تور یکروزه شامل این موارد85به ھمراه علی رفتیم قونیه ) مطب دکتر پایین(شنبه با تور شیدا 

پیادمون کردند، ناھار و شام و چای بین راه، بازدید از مقبره   نصب شب ھم دم ھتل3ز اومدن دنبالمون دم ھتل و ساعت مینی بوس بن

خیلی خوش  تور خیلی خوبی بود به ما. و رقص سماع)  برای خرید اگر کسی دوست داشت احیانًا(قونیه  موالنا، مسجد شمس و مال

 .شدیم سر و دختر گرامیشون آشناگذشت و در راه با آقا مھدی عزیز و ھم

 درب ورودی را باز کردند 8:30توی صف ایستادم ساعت   دقیقه رسیدم دم سفارت نسبتًا شلوغ بود7:50ساعت ): دوشنبه(روز مصاحبه 

صف ایستادیم توی  از گیت نگھبانی عبور کردیم و داخل یه حیاط دیگه دوباره... بازرسی کیف و وسایل و  و یکی یکی با دیدن گذرنامه و

اصل شناسنامه، (بلد بود و مدارک اصلی رو تحویل می گرفت  بعد یکی یکی وارد ساختمان مربوطه شدیم و یه خانمی بود که ایرانی ھم

فارسی و یک  بعد پرسید مصاحبه به زبان فارسی می خواھید یا انگلیسی گفتم...) مدارک تحصیلی و  کارت ملی، دو قطعه عکس،

نسبتًا پر بود، در مجموع سه مرتبه شماره من در تابلو روبرو  وارد سالن شدم.  گفت برو به سالن روبرو و منتظر بشینشماره بھم داد و

تو مدتی که ). 7باجه (مصاحبه  و بار آخر برای) 4باجه ( دالر 819بار دوم بابت پرداخت پول ) 8باجه (انگشت نگاری  ظاھر شد بار اول برای

 که خیلی خانم خوبی به 7فراخوانده شدم، آفیسر خانمی بود در باجه  برای مصاحبه.... .  استرس داشتم منتظر نشسته بودم خیلی

فرمھا اصالح کنم جای روز  قسم بخور گفتم قبل از قسم خوردن اگر اجازه بدید می خواستم تاریخ تولدم را در یکی از نظر می رسید گفت



گذرنامه رو دید و لبخندی زد و خودش برام اصالح کرد و گفت مورد دیگه ای ھم  ه کرد و بعدو ماه را جابجا نوشتم خودش تو کامپیوتر نگا

 تا 3در کل . صفحه آخرش رو امضا کردم  رو داد230بعدش فرم ...... خیر گفتم دست راستت رو ببر باال و بعد از من تکرار کن  ھست گفتم

ن دارم و در یک شرکت خصوصی کار میکنم گفت این شرکتھایی که عمرا چیکار میکنی گفتم لیسانس: سوال خیلی سریع پرسید

بھم گفت  برگه آبی رو درآورد و امضا کرد و. دولتی گفتم خصوصی و گفت خدمت کردی گفتم بله، ھمین نوشتی خصوصی ھستند یا

توی این سایت برو و چک کن یک ماه و نیم آینده  شما مشکل خاصی نداری و فقط باید یک روند اداری طی بشود شما ظرف یک ماه تا

بود که فکرش رو  در مجموع مصاحبه من بیشتر از دو دقیقه طول نکشید و بسیار ساده تر از اونی. اینجا اگر اسمت درومد دوباره باید بیای

ودی سفر خارجی نداشتم کار دولتی ھم نداشتم و موج سربازی رفتم،) مجرد ھستم(فراموش کردم بگم من یک نفر بودم . میکردم

کیفم  داشتم اسپانسر داشتم ولی براشون پست نکرده بودم و مدارک مربوط به اون توی) مالی بدون گردش( دالر 36000بانکی حدود 

خیلی از دیگر دوستانی که اونجا . خوشبختانه ازم نخواست بود و گفتم اگر به نامه مالی گیر داد یا اسپانسر ازم خواست ارائه کنم که

 .(حتی کسانی که سربازی نرفته بودند(آقایون بھشون کلیرنس خورد  ی مصاحبه اکثراومده بودند برا

به رزروشن تحویل دادیم و رفتیم  چمدانھا رو)  دالر48شبی ( دالر پرداخت کردم 288 شب 6ظھر اتاق رو تحویل دادیم برای  روز سه شنبه

که به نظرم تی شرت و شلوارھای مردانه خوبی به  (RodiMood گاهخصوص فروش به(بیرون ناھار خوردیم و کمی خرید کردیم از کیزیالی 

 .(البته مثل خیلی از فروشگاه ھای دیگر در دوره تخفیف بود(مناسب داشت  قیمت خیلی

 . ..... شب ھم به سمت فرودگاه حرکت کردیم و 7:30ساعت 

 

 :چند نکته

اینترنت رایگان خوبی داشت  خیلی مؤدبانه بود، به سفارت نزدیک بود،نسبتًا خوبی بود تمیز بود، برخورد پرسنل  ھتل اوزیلھان ھتل -

  (...بود،  KBps 400سرعت دانلود در اکثر موارد باالی (حتی داخل اتاقھا 

 خوشمون نیومد بسیار  اصًال kfc یکبار رفتیم. کیفیت بھتری دارند کباب ھای ترکی و دونر به نظر من خیلی جالب نیستند ھمین تھران -

 .یار شور بودبس

 .کمه و شاید سیر کننده نباشه مک دونالد خیلی خوشمزه بود به خصوص سیب زمینی ھای سرخ شده آن ولی حجم غذا نسبتًا -

 لیر 1.5طبیعی خودشون می گرفتند و توی ظرفھای پالستیکی کوچک پر می کردند  اطراف میدان و خیابان کیزیالی دکه ھا آب پرتقال -

 .بود بسیار عالی

 Doviz به صرافی ھم ظاھرًا.  لیر می دادند162بھم دادند اونجا   لیر150پول رو اونجا تبدیل کنید بھتره من استانبول تھران صد دالر دادم  -

 .می گویند

موبایل تھران باھاش تماس می گرفتم   لیر ھم شارژ اولیه داشت با20 لیر که 40تماس با تھران ما سیمکارت ترکسل خریدیم  برای -

 ایرانسل و ھمراه اول به ھیچ وجه استفاده نکنید یعنی اصًال با سیمکارت ھای ایران  تومان میشد توصیه می کنم از420دقیقه ای حدودًا 

استفاده از کارت تلفن بود که دکه ھا و سوپر ھا  راه دوم تماس با ایران. گوشی رو روشن نکنید چون بابت رومینگ پول زیادی کم می کنه

تماس   دقیقه با ثابت ایران25 دقیقه با موبایل و 20لیری می شود  IPC 5 از آنھاست با کارت دو نمونه IPC  و الو کارت وھم داشتند

 .استفاده نکردم و از کیفیت اونھا اطالعی ندارم گرفت، تا اونجا که یادم ھست الو کارت کمی گران تر بود البته من از این کارتھا

باشد  کنم برای انجام کارھا نیازی نیست به کسی پول اضافی بدھید ھمه چیز خیلی روتین می توصیه میمثل بقیه دوستان من ھم  -

 .می توان کارھا رو به پیش برد (مثل اطالعاتی که از این سایت خوب مھاجرسرا می توان بدست آورد(و با کمی اطالع 

 .یا چیزی به ذھنم رسید اصالح می کنماگر مشکلی داشت  ببخشید من این سفرنامه رو خواستم زودتر بنویسم

کشیدند و در این  ، و عزیزان دیگری که زحمتAshkan78 ،hasti_banoo ،User ،Nazem مھاجرسرایی به خصوص در آخر از ھمه دوستان

وستان ھر چه بنده را پاسخ دادند سپاسگزارم و امیدوارم ھمه د مسیر از ھیچ کوششی دریغ نکردند و با حوصله فراوان سواالت امثال

 .و ویزا بگیرند سریعتر کارشون درست بشه

  .شاد باشید

 بنویسم خوب باالخره نوبت من شد که سفرنامه ام رو

یکی از بقالی سرمحل ،یکی زیر پله ھا ، یکی از توی سطل ..گرفتیم ماجرا برمیگرده به یکسال پیش ھمون زمانی که ھممون نامه اول رو

رفتم خونشون و چشمم  وله ، من ھم با یک پیامک از خونه خواھرم خبردار شدم و با سرعت میگ میگھمسایه فض آشغال و یکی ھم از

 ...تومھاجرسرا و تا قبل از اینکه بیام آنکارا از پای کامپیوتر بلند نشدم به جمال اون پاکت آجری رنگ روشن شد و بعدشم صاف اومدم

 ...یشدم ولی حاال بگذریمبایستی یک ماه قبل کارنت م KCC رو حساب نامردی من

جوالی بود یک ماه قبل از ایران بلیط  اولشم ھر جور حساب می کردم ماه می کارنت میشدم بھر حال برای مصاحبه ام که پنجم از ھمون



  بیشتر تومن320000 جون بود این مبلغ 15 تومان که اگر پرواز قبل از 430000مبلغ  به OMID-R تھیه کردم رفت و برگشت برای خودم و

 ..نبود

پاستور تجریش حضور به ھم رسانیده و خانم دکتر محبوب   جون در محل29خالصه مشھد تا تھران رو با قطار اومدیم و صبح چھارشنبه 

روز تخمشو ملخ خورده بود و  مقصد بعدی فردوسی برای خرید لیر بود که اون..کارت بنده رو آپدیت نمودند)طاھرنژاد خانم دکتر(مھاجرسرا

 . از اون ھم راھی فرودگاه امام خمینی شدیم و بعد... تا خریدیم به قیمت خون باباشون50دا نمیشد و پی

بیشتر  بدبختی خودمون رو رسوندیم داخل اون چیزی که تو ایران به ھواپیما معروف ھستش که  بود و با ھزار19:45پرواز ما ساعت 

اینکه تیزپروازان غیور ایران ایر اعالم کردند که ھواپیما  احل پخت رو طی کردیم تاحدود نیم ساعت دراین کوره مر. شبیه کوره آجرپزیست

از ھواپیما پیاده  ظاھرا درب ھای اظطراری این وسیله پرنده دچار مشکل شده بود و حتی وقتی که برای تعمیر .پنچر شده و پیاده شید

 ....شده بودند ھمشو ازجا کندند و انداختند بیرون اجزشدیم سرسره ھای اضطراری باز شدند و تیم فنی ھم که از تعمیر ع

مرکز شھرولی   شب و نمیدونستیم که با چی باید بریم2:30پریدیم و رسیدیم به دیار آتاتورک شد ساعت  سرتون رو درد نیارم که تا

ونجا طرف فکر میکرد که چون نصف شبه ا...رفتیم ھتل بیوک آرشام خداوند یک ون مربوط به تورلیدرھا را نازل نمود و پریدیم توش و صاف

و )دالر 90 دابل شبی(حسابی قیمت ھا انداخت باال و کلی منت سرمون گذاشت که اتاق خالی ھم نداریم ما دست و پا بسته ایم و

 ....الر د54پیاده رفتیم اوزیلھان از قراری ھر شب  و از اونجا با استفاده از نقشه ھای مھاجرسرا!! ماھم گفتیم داداش خودتی 

 

انجام   دالر آزمایش خون و عکس قفسه سینه رو47جون به مظب دکی شرفیاب شدیم و با پرداخت  30 فردای اونروز یعنی پنجشنبه

دکتر ھم با ناراحتی کارت واکسن بی عیب ...خواستیم دادیم و عصر ھمانروز به زیارت دکتر اورانگوتان معروف نایل شدیم و اذن دخول

ناقابل ھم   دالر30و ....تخت دراز بکش و چند تا مشت و لگد نثارم کرد و گفت برو بای مریض بعدی کرد و گفت برو روونقص من رو نگاه 

 ..حق الویزیت پرداخت کردیم

ه گرن  رقم اعشار بھش بگید و2میگیره و یه تجربه اینکه اگر ازقدو وزنتون پرسید با تقریب  نکته جالب اینکه پول ویزیت از ھر کسی یجوری

 ...سرچند نفر درآورد  دالر براتون فاکتور میکنه که این بال رو50برای اندازه گیری یک قد و وزن ساده 

که اون  X-RAY CD گرفتیم که عبارت است از یک پاکت قھوه ای پلمپ شده و یک  بعد ازظھر رفتیم و نتیجه رو3فردای اونروز ھم ساعت 

 ...بیرون م ببرید آمریکا که اونجا بندازنشبسته ھست و میگه بھتون که مستقی ھم بصورت

 :نکته

تا ھمونجا تازه واردین رو قبل از اینکه بفھمن چی به چیه صید ) دفتر دارن(کردن پایین مطب دکتر چندتا ار این تورھا مثل عنکبوت تور پھن

 (بچه ھا مواظب باشیدددددددددددددددددد...(پس مواظب خودتون باشید کنند

 :2نکته 

ازنون خوردن انداختم و کال تا آخر سفر  سفارت رفتن نیازی به تور لیدر ندارد و بنده خودم شخصا تور لیدرھای اون منطقه روو  دکتر

 میزدن تورلیدرھا سایه من رو با تیر

 :مصاحبه

به تعطیل بود مجبور روز استقالل آمریکا بود و روز قبل از اون یعنی یکشن  جوالی بود و چون روز دوشنبه5مصاحبه من روز سه شنبه 

 .کنید قبلش آنکارا باشیم پس قبل از عزیمت به محل مصاحبه روزھای تعطیل رو حتما بررسی شدیم از ھفته

رسیدم دیدم مامورھا وی ترک با صف بچه ھا  بودم و وقتی) سفارت( اونجا8:15خالصه طبق سنت پیشینیان من ھم صبح ساعت 

من ھم رفتم ته صف و ماموره اومد پاس و نامه دوم من رو گرفت و با ..می دادند  فحشمشکل داشتند و ھی غر میزدند و به ترکی

 ...تطبیق داد و گفت برو تو لیست

ھمراه یک خانم که ویزای دانشجویی می خواست بودم و از درب اول که تق  من. اول وارد یک حیاط کوچک شدیم که اونجا ھم صفی بود

 ..اخلرفتیم د) در معروف ھمون(تق می کرد

توی اتاق اول گیت کنترل قراردارد و بعد از عبور از گیت مامور ..پوش است البته دری که خدمتتون عرض میکنم معمولی نیست و یکم زره

 ...جوابشو با پانتومیم دادم که طبق معمول ھمه دوستان)نفھمیدم منظورش از چیز چی بود؟(گفت موبایل یا چیزی نداری؟ ترک با تھدید

 ...سمت راستش حصار سفارت است و اونجا ھم صفی ن اتاق حیاط دوم ھست سمت چپ اون ساختمون وبعد از او

 گیشه نشسته بود که مدارک رو می گرفت و بر خالف سفرنامه ھای دوستان خوب فارسی حرف بعد از عبور از درب دوم یک خانم پشت

 نفره یادم 87 نفره یا 78رفتم تو اتاق انتظار  رد شدم و UPS ر میزبعد از اون از کنا) احتماال اون خانمه رفته بوده مرخصی(نمی زد

 ..مانیتور با فیلم ھای آموزشی و یک شماره انداز دیجیتال جلوی شماست که باجه ھا پشت سر و یک...نیست

م مھربون و خوش ، یک خان گذشت و با برو بکس اونجا گفتیم و خندیدم تا اینکه شماره اعالم شد برای انگشت نگاری نیم ساعتی



 ...رو گذاشتند برای کاری سخیف ھمچون فینگر نگاری برخورد آمریکایی بود که بعد ھا در اندیشه شدیم که چرا ایشون

 :که مبلغ رو با رضای کامل پرداختیم و مرحله آخر مصاحبه مرحله بعدی پرداخت پول بود که

من چند ..گفتم دادش یواش..بخورید حض اینکه من رو دید گفت شما لطفا قسمبود با صورت الغر و ته ریشی قرمزبه م یه آقای الغر اندام

سرش گرم شه و شروع کردم به توضیح واضحات و کلی از وقتش رو گرفتم طفلی  تا اشکال دارم و خالصه دو تن کاغذ ریختم جلوش که

 :و بعد شروع کرد به سوال کردن... ردیفه...ھست ok...اشکالی نداره ھی می گفت

  میخوای چیکار کنی؟ آمریکا: سرآفی

 کار و زندگی:من

 کسی رو اونجا داری؟:آفیسر

 (اینکه نداشتم با(بله: من

 زبان انگلیسیت خوبه؟:آفیسر

 (نیست با اینکه مکالمم زیاد خوب(آره: من

 سوال اولشو انگلسیی و تند ازم پرسید:آفیسر

 WORK & LIVE :من

 خدمت معاف شدی:آفیسر

 بله:من

 معاف شدی؟چجوری :آفیسر

 خریدم :من

 چند؟:آفیسر

  تومان1430000:من

 جالبه که در تمام این مدت مثل جغد توی(باید یه اسپانسر بیاری تا ویزاتو بھت بدم آفیسر گفت شما پروندت کامل ھستش و فقط

رفته اونجا ، دو تا برگه اون خودش تازه  گفتم..گفت ھمونی که میخوای بری پیشش..گفتم ندارم )..چشمام نگاه می کرد و بدون وقفه

به نوشتن توی اونھا و داشت دور اسپانسر و فرم ھای مالیاتی رو خط میکشید و  آبی خام روی میزش بود و با دست چپ شروع کرد

د برگه اینارو بیار تا بھت ویزا بدم بع داد که فرم ھای مالیاتی باید اصل باشند و داشت با خودش میگفت که شما برگرد ایران و توضیح می

 بلند کرد دید من دارم بروبر نگاش میکنم گفت چیه؟؟ آبی رو از شکاف زیر شیشه داد بیرون و سرشو

 ...گفت باید بیاری از من اصرار و از اون انکار...ندارم گفتم داداش اسپانسر

 ...رسیده بھش گفتم بیا و اسپانسر رو تبدیل به پول کن دیدم قضیه به بن بست

 تا 10داره  من گفتم چرا نشه باالخره یه قیمتی) بلد بود میگفت آقا مگه شیشه گریه که توش فوت کنی ه فارسیشاید اگ(گفت نمیشه

 ... تا50 تا 40 تا 30 تا 20

 تو اون لحظه اصال به اون عددی که اون(پول بریزی؟ گفتم آره تا فردا برات میارم چقدر؟ بعد دیدم نگاھی به من کرد و گفت میتونی

 .بیاری ببینم بعد تصمیم می گیرم  تا ولی گارانتی نمی کنم باید30000 تا تا 25000گفت بین ) ه فکر نمی کردممیخواست بگ

 ..دیگه نمیرم ایران که یخورده فکر کرد و گفت اشکالی نداره منم گفتم میگم بریزن تو حساب گواھیشو فکس کنن

و ریخت تو حساب  ش بود تا ریال آخرش با خاک انداز جمع و جور کردتماس گرفتم اون ھم ھر چی پول دوروبر منم رفتم و با برادرم

فردای انروز ساعت یک . یه اسکن ھم برای من میل کرد و فرداش ھم برام گواھی گرفت و فکس کرد سفارت و)  دالر32000حدود (من

کامپیوتر کلی  را رو براش گفتم و اونم توسفارت آفیسر یک خانم بود که فارسی بلد نبود منم شرح ماج بھد از ظھر با ابرگه آبی رفتم

 ..اس داد و گفت برو یا ویزا میاد یا برگه آبی مطالعه کرد و گفت خود آفیسر اولی باید نظر بده به من برگه سفید یو پی

گفت  مهخان..ھمون خانمه با ھتل تماس گرفت و رسپشن ھم با عجله اومد به من گفت تلفن داری صبح روز بعد موقع صبحانه خوردن

 ..برگه که ایرادی اشکالی چیزی از توش دربیاره ھمین االن پاشو بیا سفارت منم میدونستم که طرف رفته کلی دقت کرده تو اون دوتا

نوشته بودم و  A4  تا برگه3البته شب قبلش تمام سوال ھایی که ممکن بود آفیسر ازم بپرسه رو تو  با عجله و کلی نگرانی رفتم سفارت

ھم دیدم که دربدر دنبال من میگشت و بعدازظھر  رو ALIREZA-GH جواب داشتم وقتی رسیدم سفارت اونجا دوست خوبمبرای ھمش 

 کردیم ھمون روز کلی با ھم حال

 تا 3اومده و اینکه چرا قبال دو تا حساب داشتی و االن  ازم پرسید برای من یک سوال پیش..دوباره رفتم پیش ھمون آفیسر ریش قرمزی 

حساب  حساب ریالی داشتم و یک حساب کوتاه مدت ارزی حاال یک حساب ریالی یک کوتاه مدت و یک داری منم گفتم قبال یکحساب 

و بھم تبریک گفت و اینکه با ھمون مشاره قبلی ...اوکی بلند مدت ارزی دارم چون میخواستم از پولم سود بگیرم یه خورده فکر کرد و گفت



 ...لھت یو پی اس ویزا رو میفرسته

 ؟؟..دیوار که مامورای ترک گفتن چیه چه خبره کلی خوشحال شدم و با عجله اومدم بیرون و تو مسیر ھی میخوردم به در و

مصیبتی از شر اونھا  خالصه با یک... نامردی نکردن و ریختن دور من که باید شیزینی بدی و از این حرفا اونا ھم....!!! گفتم ویزا گرفتم

ویزا گرفتم ولی ھر چی گشتم کسی رو پیدا نکردم ھمون وسط  بیرون دنبال یه ایرانی میگشتم که داد بزنم بگمخالص شدم و اومدم 

 ...رفتم خیابون یه جیغی کشیدم و

اومد با کلی پاس که بیشترش ) البته بصورت پیاده نظام)  یو پی اس15پروازمو برای یکشنبه عوض کزدم و شنبه بعد اط ظھر ساعت 

گرفتن و این بود  بودن مالتیپل بگیرن اومد و تنھا ویزای اقامتی من بودم و ھمه برام ھورا کشیدن و جشن  و اکثرا نتونستهدانشجویی بود

تکرار مکررات ھست ولی ھر سفرنامه منحصر بفرد است و  ماجرای سفر من که امیدوارم برای دوستان جالب بوده باشه ھر چند که

  .یستن ماجرایی که خوندنش خالی از لطف

و کوچولوی  (MARJAN-59) و خانمشون (SHAHROOZ-59)شھروز خیلی از دوستان مھاجرسرا رو روزھای آخر تونستم ببینم از جمله آقا

دوستشون  عزیز بھمراه ALIREZA-MK گرفتند و آقا شھروز برگه آبی ھمچنین تو ھتل ازیلھان ھم قشنگشون که خانمشون و بچه ویزا

تا خیلی حال کردم و تو 3که با این (DONKY CHANCE)آقا معرفی کرده بودند و علی) اب مصططاب ناظم الملکجن(علی آقا که آقا صدرا

امیدوارم موفق شده  آقا و خانم مردد رو لیاقت نداشتیم زیارت کنیم که.... معرفی کردم خودشون میدونند انکارا چند تا غذای توپ بھشون

 ...م ببخشیدباشند واگر از دوستان کسی رو جا انداخت

 :چند نکته در پایان

لباسھایی رو بپوشید که تو ایران ھم میپوشید آفیسرھا نوع  نوع لباس اصال در مصاحبه مھم نیست سعی کنید خودتون باشید پس -1

 حدی میدونند پس یک ایرانی شق و رق و کراوات زده میتونه توجه اونھا رو جلب کنه پوشش ماھا رو در ایران تا

یک ارتش آدم پشت باجه ھا که ھمه چیزرو   در سالن انتظار با ایرانی ھا رو فراموش نکنید چون سالن پر است از دوربین وخوش وبش -2

 استرس و ھمرنگ شدن با جماعت کمک کنه زیر نظر دارن پس صحبت کردن میتونه به کاھش

تبریک  ر خشک و ھمراه خنده است من خودم مصاحبه رو بامصاحبه با رویی گشاده و ادبیاتی غی اولین نکته در یک مصاحبه موفق آغاز -3

 روز استقالل آمریکا شروع کردم

 ای رو باید بگید حتما این کار رو بکنید صحبت کردن با آفیسر امتیازی منفی نیست از آفیسر نترسید و اگر فکر میکنید نکته -4

 ھای چھره شما رو طبیعی جلوه بده د ، خندیدن میتونه حالتتمام آفیسرھا موقع مصاحبه مستقیم توی چشم ھای مشا نگاه میکنن -5

 ازمصاحبه تمام حاالت رو پیش بینی و برای اونھا جواب داشته باشید اگر مصاحبه شما به جلسه دوم کشیده شد شب قبل -6

یکی از بچه ھای ھتل که با ..خاموش در محدوده سفارت خانه ھای بلوار اتاتورک دوربین ھمراه خودتون نداشته باشید حتی بھیچوجه -7

 فیلم نمی گرفت باز ھم مامورین سفارت دوربین رو گرفتند و بررسی کردند که تو این من بود موقع خرید از یک مغازه با اینکه از جایی

 (ھستند در طول خیابان مامورھای لباس شخصی زیاد(ماجرا از پاس من ھم کپی گرفتند

 میاد  و اگر ظھر نیومد حتما بعد از ظھریوپی اس شنبه ھا تا ظھر فعال ھست -8

 فردای اون روز میتونید ویزاتون رو زیارت کنید براساس شماره ترک نامبر یوپی اس اگر پاس شما تحویل پست شده باشد -9

  به سفارت آکنده از افرادی است که اطالعات مھاجرتی اشتباه به شما ارایه می کنند پس فقط ھتل ھا ومدیکال و اطراف -10

 مھاجرسرا اطمینان کنید

صددرصدکاملی از ما ندارند و بیشتر تمرکز آنھا برروی کشف دروغ درگفته ھای ما  برداشت من این ھست که آفیسر ھا اطالعات -11

 .است پس مواظب تک تک کلماتی که به زبان میارید باشید متمرکز

برای ازدواج چیه و  دیدم که ھمین آفیسر ازش پرسیده بود برنامتونفارسی استفاده کنید موردی ازدواجی را  از کلمات استاندارد -12

 .....و تمام" اگر؟؟"گفته بود  و آفیسربا تعجب....) اگر انشااهللا ازدواج کردیم(طرف گفته بود

 و)  ادمین عزیزبویژه(کاری از ھمه مدیران و بچه ھای خوب مھاجرسرا تشکر میکنم  در پایان ضمن پوزش از دیرکرد سفرنامه بعلت درگیری

سرزمین جدید آغاز کنند و ھمچنین از دوست  امیدوارم ھمه دوستان سربلند از این ماراتن نفس گیر بیرون بیان و زندگی خوبی رو در

 .قدردانی می نمایم خوبم امید آقا نیزبخاطر تمام کمک ھایش

  با تشکر

  دوستدار شما آرش

 



 سالم
 :ایشات پزشکی و مصاحبھ بنویسم تا شاید بدرد دوستان بخورهآزم شایدبد نباشھ من ھم درباره پروسھ

 سالھ داریم و برای نخوردن 2کوچولوی  ما یک. مقام شامخ دکتر اونگان بود! بود و آزمایشاتمان با دکتر معروف و دودره مصاحبھ ما آنکارا
  سالگی2پسرمان ھم تا . یم و واکسن ھای الزم را زدیمانستیتو پاستور تجریش مراجعھ کرد واکسن اضافی یک ھفتھ قبل از سفر بھ آنکارا بھ

گفتھ اند اینست کھ بھ ھیچ وجھ خود را درگیر محمد و  نکتھ ای را کھ میخواھم من ھم تکرار کنم و دوستان بارھا. واکسن ھای الزم را زده بود
فقط باعث معطلی ما شدند  ه بر اینکھ کاری برای ما نکردند،پرداخت نکنید چرا کھ ما این فریب را خوردیم و عالو نکنید و پول اضافھ... عباس و 

اونگان با دیدن کارت واکسن من نتوانست واکسنی بھ . تک بھ تک پیش دکتر رفتیم خالصھ ما. و فقط پی فریب بقیھ برای پیدا کردن مشتری ھستند
را بھ پسرم بزند کھ ھمسرم با او بحثش شد و  آبلھ مرغانھمسرم بزند و بھ وقتی ھمسرم پسرمان را پیش دکتر برد او میخواست بھ زور  من و

 واکسن دیگری را زد کھ گفت در ایران موجود نیست کھ فکر می کنم دروغ می گفت و آب مقطر خالصھ اونگان بھ پسرم. گفت تیتر چک کن
 دالر و در 100خوردند و فقط برای واکسن حدود واکسن می  3بھ ھر حال بچھ ھایی کھ کوتاه می آمدند یا اطالع کافی نداشتند بطور معمول . بود

 .کردند  پرداخت می220مجموع 
بگویم اینست کھ ھنگام مصاحبھ آرامش شما مھم است و اگر آفیسر  نکتھ ای را کھ می خواھم. پس از داستان مدیکال چند روز بعد بھ سفارت رفتیم

این بود کھ بار اول ما را صدا  ھمچنین شوکی کھ بھ ما وارد کردند. م می کنددروغ بگویید مدت کلرینس شما را باال اعال احساس کند ممکن است
  روز پیش مدارک را فرستاده ایم و گشتند و20با مدارک و ترجمھ ھا بیایید کھ ما گفتیم  زدند و گفتند چون مدارک را پست نکرده اید باید فردا

بھ ھر حال بھ من کھ کار شیمیایی دارم و فوق لیسانس ھستم  .ک ارسال شده آخر را نداردھمان موقع پیدا کردند بنابراین آفیسر ظاھرا از قبل مدار
  سوالی خورد و منتظر کلیرنسم 9برگھ آبی بعالوه فرم 

 .با ھواپیمایی ترکیھ عازم آنکارا شدم  بامداد بھ وقت ایران4.30من روزپنجشنبھ ساعت 
 .بھ سمت میدان اولوس حرکت کردیم) ھاواش(رودگاه ویژه ف  صبح بھ وقت ترکیھ با اتوبوس7حوالی ساعت 

را بررسی کردم باالخره من  گرفتم و بھ میدان مشھور کیزیل آی رفتم از آنجا ھم یک تاکسی گرفتم و ھتلھای آن منطقھ از میدان اولوس تاکسی
 (لیر 1.650یک دالر معادل : نرخ تبدیل لیر بھ دالر (گرفتم البتھ با تخفیف و چونھ زدن  نفر2 لیر بود برای 160 ستاره بود وشبی 4ھتل آلبا کھ 

ورزشی واینترنت وایرلس و صبحانھ سلف سرویس با انواع و  ھتل آلبا ھتل مجلل و راحتی بود دارای سونا و جگوزی و حمام ترک وباشگاه
 .جای شما خالی.بود اقسام خوردنی ھا و نوشیدنی ھا

 .خرید کردیمروز پنجشنبھ و جمعھ را صرف گشت و گذار و 
من خودم ترک ھستم مشکلی تو حرف .تر بود  رفتم مطب دکتر اونگان از آنجا ھم رفتم کلینیک دوزن کھ یک طبقھ پایین9.30شنبھ ساعت  روز

م پیش برگشت خواست من ھم نامھ دوم را بھش دادم خالصھ کارھای آزمایشگاه رو انجام دادم ودوباره  تا عکس2زدن نداشتم از من کیس نامبرم و 
سینوزیت گرفتھ بودم و دارو مصرف می کردم وحاال ھم مریض ھستم  پس از سالم و احوال پرسی دکتر سواالت ھمیشگی را پرسید من کھ.دکتر

اسم داروھا ھم نوشتھ شده  نامھ بھ انگلیسی گرفتھ بودم کھ نوشتھ شده بود کھ من تحت درمان سینوزیت ھستم در ضمن از دکترم تو ایران یک
 یک معاینھ.گفت کھ کار خیلی خوبی کردم اگھ نتیجھ آزمایش مثبت بشھ بھ دردم می خوره اون نامھ را ھم بھ دکتر اونگان نشان دادم و بھ من.دبودن

 .دالر دراومد190واکسن و کلینیک  کال ھزینھ من با دکتر و.سرپایی انجام داد و واکسن معروف آبلھ مرغان را ترزیق کرد
 .چون سھ شنبھ مصاحبھ داشتم بھ نتایج آزمایش را بگیرمقرار شد من روز دوشن

 .رفتیم حتی کنسرت ھم.روز یکشنبھ و دوشنبھ را ھم گذراندیم
یک صف مربوط بھ ویزاھای غیر مھاجرتی بود و یک .بودم  دقیقھ من جلوی سفارت توی صف ویزای مھاجرتی8.15صبح روز سھ شنبھ ساعت 
 .مھاجرتی صف مربوط بھ ویزاھای

دیگری شدم و اصل مدارک و گواھی مالی و عکس را تحویل دادم و   بود پس از کنترل بدنی و کیفم وارد اتاق8.30ورود من بھ سفارت ساعت 
 .بعدا وارد سالن اصلی شدم شماره انتظار گرفتم و

 یک پرچم ایاالت متحده. زرد لیمویی بوداگھ اشتباه نکرده باشم رنگ دیوارھاش.ایرانی ھا سالن اصلی پر از جمعیت بود ھم ترکھا بودند و ھم ما
 .ھم گوشھ سالن بود

 .بودن رو ھم ھمراه خانواده مالقات کردم جالب کھ اونجا آقای خود نگار کھ تو مسابقھ مردان آھنین داور
 .ھا را نشان می داد یک تابلو جلوی صندلی ھا بود ومرتبا شماره

انگشت نگاری و مصاحبھ بودند یک تلویزیون ال سی دی کھ زیر تابلوی  رش و صندوق وصندلی ھا طوری بودند کھ ھمھ پشت بھ گیشھ ھای پذی
انگلیسی وترکی مراحل انگشت  در ضمن بھ زبان.شده بود مناظر زیبایی از واشینگتون و شیکاگو و غیره نشان می داد اعالم شماره ھا نصب

 .نگاری و غیره را می نوشت و نشان می داد
را داده بودم گفت کھ مدارک مالیم ناقص  یل مدارک کھ یک زن مسن مسئول اونجا بود با توجھ بھ اینکھ نامھ بانک سامانبرای تکم من اول رفتم

بانک   ھزار تا تو23ولی من متقاعدش کردم کھ من تمکن مالی دارم و .ھزاردالر داشتھ باشی  18است و باید اسپانسر داشتھ باشم و یا حداقل 
 .باره منتظر شدمقبول کرد و من دو.دارم

 .دالر پرداختم 819 بعد رفتم انگشت نگاری و بعد ھم صندوق
 و بھ رنگ حنایی بود نوبت بھ مصاحبھ رسید مسئول اونجا یک آقایی با ریش آنکارد شده

نھا خودشون موقع تصحیح اشتباھات متوجھ شدم کھ او.رو تصحیح کردم  را ازش گرفتم و اشتباھاتم230قبل از قسم خوردن من فرم دی اس 
  .اصالح کرده بودند اصالح می کنند مثال اونا اسپلینگ اسم پدرم را از روی ترجمھ شناسنامھ با خودکار قرمز بعضی اشتباھات را

بانکی و خدمت سربازی و آیا کسی را تو آمریکا دارم رو پرسید و من با  بعد از قسم خوردن از من دلیل سفرم و شغلم ووضعیت و مقدارحساب
 .ندارم فقط باید منتظر باشم در آخر فرم را امضا کردم وبھ من برگھ آبی داد و گفت کھ نقص مدارک.براش توضیح دادم ردی و ارامشخونس

را می  ما تمام تالش خود: سپتامبر ویزای ما رو بدھند و اون با لحن شکستھ و بستھ جواب داد  30من ازش پرسیدم کھ ما وقت کم داریم وباید تا 
 . آن وقت ویزای شما حاضر شودکنیم تا



 .رسید صندوق را گرفتم برگھ آبی را ھمراه اصل مدارک وبرگ
 . بود کھ از سفارت خارج شدم11.30ساعت 

  .مختصر و مفید من این بود سفرنامھ

 

 باسالم

 .پیوستیم ما نیز ويزا را گرفتیم و به منتظران رفتن به ديار موقعیتھا

مرداد از اژانسي به قیمت 2را يك ماه پیش براي روز يكشنبه  ا مي رفتم لذا فقط بلیط ھواپیما ايران ايربنده براي دومین بار به آنكار

وقت انكارا سوار   به11-45 دقیقه تاخیر به آنكارا رسیديم كه ساعت 15 ساعت و 3 مرداد با 2روز يكشنبه   تومان تھیه كردم و425000

 دالر 36 شب به مبلغ ھر شب 3رفته و يك اتاق استاندارد را براي  ا مستقیم به ھتل اوزيلھان به مقصد كیزيالي شديم واز انج442اتوبوس 

 .(خنك كننده است و براي ادم مجرد خیلي بد نیست اتاقھاش بدون.(گرفتیم

به   شده و اجازه ورود دادند و پس از گرفتن شماره وارد سالن2سفارت تو صف بوديم كه ساعت   دم12-45 مرداد ساعت3روزدوشنبه 

كردن ان در كامپیوتر برگه كوچك سفیدي را كه  محض افتادن شماره به باجه مربوطه مراجعه و پس ازدريافت برگه ابي و پاسپورت و چك

 UPS مسئول  لیر به15وبنده نیز با كله به باجه مربوطه رفته و پس از دادن  UPS بنده داد وگفت نام و فامیل بنده روي ان ثبت شده بود به

تحويل شدن محموله از سفارت به ان را ببینم كه  UPS فیش را گرفته و به ھتل برگشتم و امیدوار بودم كه سه شنبه شب در سايت

بكنم كه  سفارت كه ببینم میشود داخل شد و با نشاندادن بلیط ھواپیما در گرفتن ويزا تسريعي چنین نشد پس چھار شنبه ظھر رفتم در

بتونند كاري بكنند كه انھا ھم فرمودند برو بلیطت را  ه دامن دالالن محترم جلو در سفارت شدم كه شايد انھالذا دست ب.زھي خیال باطل

میباشد كه فعال  M چنین كردم كه متصدي دفترھواپیمائي ايران اير فرمودند كه كالس پروازي شما از نوع بنده نیز.براي يكشنبه عوض كن

 دالر بخاطر تعويض كالس پروازيت 150پروازت را تغییر دھیم وگرنه بايد   دالر تارخ50ورت جا دادن با جا نمیدھد لذا برو شنبه بیا تا در ص

 .بپردازي

روبروي سفارت مراجعه كردم كه در اين  لب و لوچه اويزان و تشنگي شديد از دفتر مربوطه خارج شديم وجھت رفع تشنگي به دكه با

تلفنھا   بعد از ظھر اوپراتور سفارت به4آقا چه كار كرديد؟بیائید كناري بايستیم تا ساعت  ك وگفتھنگام يكي از دالالن محترم به بنده نزدي

 .دريافت آن میتوانید به پروازتان نیز برسید مركزي برويم و پس از UPS جواب میدھد در صورت حاضر بودن ويزايتان میتوانیم به

ھتل  فتن كلمه ويزا حاضر است با سرعت برق به ھمراه ماشین آقاي دالل بهتلفني با سفارت و گ ما نیز چنین كرديم و پس از تماس

فرودگاه میرود وروبروي يك پارك بزرگ بود  مركزي در خیاباني كه به سمت UPS رفته و پس از تصفیه حساب مجددا با سرعت برق به

 رفته و پس از گفتن ماجرا به) از حافظه بدامان ....ببخشید....بنويسم نشد كه نشد ھرچي خواستم اسمش را حفظ كنم كه اينجا(

براي ايشان خواندند و ايشان گفتند كه  داخل سفارت تماس گرفت و شماره ھاي روي فیشمان را UPS مسئول مربوطه ايشان با مسئول

بوطه خارج و تا نگرديده لذا با دماغي سوخته و توسعه دالل محترم از دفتر مر ھیچ بسته اي از طرف سفارت با اين مشخصات تحويل

اطالع داد كه بسته به مسئول داخل  به انتظار نشستیم كه بعد از حدود نیم ساعت مسئول دفتر به دالل محترم UPS ماشین رسیدن

 .زدن ابراز احساسات نموديم سفارت تحويل گرديده كه ما نیز با پريدن ھوا و دست

زا و پاكت زرد رنگ سفارت افتاد و بدون معطلي به فرودگاه مراجعه و پس از وي  بعدازظھر روز چھارشنبه ما نیز چشممان به جمال7ساعت 

 .برگشتیم  دالر به دفتر ھواپیمائي ايران اير به میھن اول خويش50دالر به دالل محترم و  100 پرداخت

 .باشد اين نگارش جبران محبتھاي مھاجرسرائیھاي عزيز باشد

  .بدرود

 :وقت مصاحبه برداشتم فكر كردم شايد بدرد بقیه ھم بخوره نقل قول س ھاي گرفتناين مطالب را از سايت يكي از اژان

نکاتی وجود دارد که ممکن , دیگری بروید ابوظبی و یا شھر, التاری ھستید و میخواھید برای مصاحبه به سفارت امریکا در آنکارا اگر برنده»

 .ا دریافت کنیدویزای خودتان ر است با رعایت آنھا بتوانید بدون بکگراند چک

دانستن  نمیدانم تا چه حد در عدم بکگراند چک و دریافت سریع ویزایم موثر بوده است با اینحال در واقع من این اصول را رعایت کردم ولی

 .این موارد ممکن است بدرد شما بخورد

  تمام اعمال و حرفھای مصاحبهکامال کنترل شده است که توسط دوربین و میکرفنھای مخصوص سالن انتظار سفارت یک محیط -1

باعث پایین آمدن وجھه شما شود  سعی کنید از گفتن مسائل غیر ضروری و حرکات اضافی که. دیده و شنیده میشود, شوندگان

سرش نزنید چون اینکار برای آنھا بسیار زشت است و باعث دید منفی نسبت به  مثال اگر بچه شما شیطانی کرد توی. خودداری فرمایید

فکر کنید که ھمواره . خودداری کنید از گفتن اینکه امریکاییھا چنین و چنان ھستند و یا گله و شکایت از تاخیر در امورتان .ا میشودشم



 .دارید تحت نظر و مقابل دوربین مخفی قرار

یی که دربانھا میپوشند بلکه البته نه کت و شلوارھا. کنید پیراھن و کراوات بسیار رسمی استفاده, اگر مرد ھستید از کت و شلوار -2

سبیل خود را  سعی کنید ریش و. رسمی بودن لباس شما بسیار بسیار اھمیت دارد. آن به عروسی میروید بھترین کت و شلواری که با

ھن شما پیرا. و دامن و یا کت و شلوار رسمی استفاده کنید اگر خانم ھستید باید از کت. اصالح کنید و موھایتان ھم کامال مرتب باشد

مدل موی شما و آرایشتان  .البته باز بودن آن مھم نیست ولی نباید از یقه گرد و یا حلقه آستینی استفاده کنید .باید حتما یقه دار باشد

سرمه ای و یا یک رنگ , رنگ لباسھا ھم باید طوسی. کامال رسمی و ساده باشد نباید مانند زمانی باشد که به مھمانی میروید بلکه باید

دامن گشاد و چین چینی بھتر است  اگر دامن میپوشید نباید بلندتر از زانوھای شما باشد و اگر مشکل حجاب دارید بجای .سمی باشدر

 .ولی اگر مانتوی شما رسمی باشد ایرادی ندارد از روسری به ھیچ عنوان استفاده نکنید. شلوار بپوشید

کابین نزدیک  نباید خم شوید و کله تان را به شیشه. ید کامال صاف و مرتب بایستیدکابین میروید با موقعی که برای مصاحبه به پشت -3

روی یک , پایین می آورند و در حالی که تا کمر خم میشوند حتی دیده ام که مصاحبه شونده ھا سرشان را تا مجرای زیر شیشه. کنید

را میشنوید و  یکرفنی نصب شده است که شما براحتی صدای اوبلندگو و م, در پایین شیشه کابین. میکنند پایشان تکیه داده و قمبل

بنابراین کامال صاف و مرتب با فاصله کمی از جلوی . نیست نیازی به جلو رفتن و یا ھوار کشیدن, برای اینکه او ھم صدای شما بشنود

 .صحبت کنید پیشخوان بایستید و آھسته

اگر از یکی از شما سوالی پرسیده شده . وسط حرف یکدیگر نپرید نفر ھستید ھرگزھرگز سخن مصاحبه کننده را قطع نکنید و اگر دو  -4

وقتی . کنید بگویید خود او به سوال پاسخ دھد و وقتی تمام شد اگر واقعا نکته ای ھست که شما باید اضافه است حتما اجازه دھید که

 بسیار خونسرد باشید و فکر کنید که دارید با یکی از باید شما. سوالی از شما پرسده میشود کمی مکث کنیدد و بعد جواب دھید

آن پاکت را  عجله نکنید و محتویات, اگر از شما مدرکی میخواھد و آن مدرک درون پاکت ھمراه شما است .ھمکارانتان صحبت میکنید

شما باید . ول بکشد ھیچ مانعی نداردحتی اگر مقداری ط. بدھید بلکه با آرامش و خونسردی آن مدرک را پیدا کنید و به او. نریزید بیرون

 .باشید واقعا خونسرد و آرام

اگر موضوعی نیاز به توضیح بیشتر . گفتن زندگینامه خودتان به سوالھایی که میکند دقت کنید و جواب مربوط بدھید وشروع نکنید به -5

. نگویید اینم این و اینم این از شما میخواھند ارائه دھید وحتما فقط مدارکی را که . میخواھید توضیح بدھم یا خیر دارد از او سوال کنید که

 .نمیکند ھیچ کمکی به شما, مدارک بیشتر از آنچه خواسته اند

مصاحبه کننده چندان خوش اخالق نبود شما به او لبخند  سعی کنید در تمامی وقت مصاحبه خود لبخند بر لبتان باشد و حتی اگر -6

   پايان نقل قول»احترام به طرف مقابل است انهاین عمل در امریکا نش. بزنید

 سالم به ھمه

شھر مسخره   روز تک و تنھا توی این۴ ساعت پیش میدونستم الزم نبود ٢ای رو براتون بگم که اگه  دوستان عزیز من میخوام یه تجربه

 ھای رییس و سر کار و اینا رو ھم باید کسلی و غر زدن  دالر ھزینه ھتل، پول شام و نھار عذاب تنھایی و۶٠بمونم و عالوه بر شبی 

  .تحمل کنم

 ۴تراول رفتم و ھم بلیط رو از  لعنتی پاس منو نیاورد و من به اجبار به دفتر طھران ups  شنبه شد و۴شروع شد که صبح  قضیه از اونجایی

 شارژ کردم  شب ھتل رو مجدد۴ شنبه دیگه و ھم ١شنبه انداختم به 

 رفتن دم سفارت و ھمونجا از ۴که ایشون گفتن ساعت  ونیم توالبی نشسته بودم که خانمی رو دیدم۵عت اما بعد از ظھر حوالی سا

رفته بود  ھمینطور ھم بود. به این نتیجه رسیدم که حتما بسته پاسپورت ھا رفته دفتر یو پی اس بعد من. پاسشونو گرفتن ups مامور

پی اس و اونجا متوجه شدم که باید میرفتم مرکزی اما   رفتم یه شعبه دیگه از یومن به اشتباه! دفتر یو پی اس اما یو پی اس مرکزی

 این شد که دست از پا دراز تر برگشتم. تعطیل  و اون دفتر٧ساعت شده بود نزدیک 

ھتل  ی که ازحتما یه لیدری پیدا کنین که مقداری معرفت داشته باشه نه اینکه به خاطر درصد نکاتی که میخوام بگم اینه که اول شما

 میگیره باعث بشه شما ھم ضرر مالی کنین ھم زمانی و روحی

ھواپیمای برگشت به  امکانش ھست که پاسو بگیرم االن تو  برم دم سفارت ۴صبح به من میگفت که اگه ساعت  اگه این آقای محمد

واقعا جای تأسف ! مرکزی ups  ھم میتونم برم۵لی ایشون نگفتن که حوا حتی. من از آقای رھواری بیشتر از اینا توقع داشتم. ایران بودم

که االن تو راه برگشت  بر ابر اون درصدی که ھتل بھشون میده پرداخت کنم اما ایشون یه راھنمایی ساده بکنن ٢ داره من حاضر بودم

د و گفت که نمیتونه بیاد دنبالشون ز مسافرھای ھتل رویال زنگ ز یکی ا مورد دیگه ای که از ایشون دیدم این بود که خیلی راحت به. بودم

ھتل ددمان داره مسافرا رو  فرودگاه و اون خانم تنھا تاکسی گرفت و رفت فرودگاه اما خود من به عینه دیدم که جلوی واسه ترنسفر

  !ترنسفر میکنه به فرودگاه

دارین پروازتونو   رو بگم که دوستان اگه دیدینخیلی تجربه بدست آوردم وظیفه خودم دونستم که این موضو ع از اونجایی که از این سایت



بلکه بتونین پاستونو بگیرین حتی اگه نشد یا نداد سریع برین   بعد از ظھر یه سر دم سفارت برین۴از دست مید ین حتما ساعت حوالی 

 از اونجا بگیرین دفتر یو پی اس مرکزی و

 ......یخچال اتاقھا خرابه دستمال توالت نمیدن و وشنتھویه ھا خام!!!! تحت ھیچ شرایطی ھتل رویال رو نگیرین -٢

  .جزیره بھشت و آقای رھواری ھماھنگ نکنین و سوم که نظر شخصیمه با آژانس

  بودم ای کاش یه ھمچین پستی قبال خونده

   ممنون از ھمه دوستان

 

 بازم سالم به ھمه دوستان گل مھاجر سرایی،

شدیم از  تم براتون سفر نامه بنویسم طاقت نیاوردم،و ھم اکنون من و لبتاپم از سقف آویزونبرگش   خواستم صبر کنم که وقتی ھر چی

گفتم شاید اینجوری بھتر ,بوی نو شدن شنیده  میده،فکر کنم ھای الکی  گیر تاپ ھم ھم جوگیر شده ھی خوشحالی و بماند که لب

 .کنم دارم تبدیلش می دینمو به سیت ادا کنم،اگر این پست غلط امالئی زیاد داره ببخشید چون از سایت بھنویس بتونم

خوام یک  چیزی بود که بخوام در مورد روندش چیزی بنویسم،من فقط می  اسون تر از اون خوب ھمون طوری که گفتم سفر من خیلی

 .که به راحت تر بودنتون تو سفر کمک کنه  را بگم اتیسری نک

بھتون بگم  خوام یه راه  من امروز می  را برای ارزون تر شدن گفتن،ولی  مختلفی دوستان راھی اول از ھمه میریم سراغ بحث تلفن،ھمٔه

ه اگر آشنایی در خارج از کشور دارن راه این ھست ک دوستانی که ھتلشون اینترنت رایگان داره بھترین:که از ھمه کم ھزینه تر ھست

 پاتون،  تومن در میاد۵٠اس ھم که باھاش بدین تعقیبن  ام پول بریزن توش که بتونن زنگ بزنن،اس بسازن و بگن براشون SKYPE در ID یک

 $ ١٠ بروشور که  ازشون گرفتم به ھمراه یک سری راھنمایی مان روزی که واسه مدیکال رفتم به یک آژانس برخورد کردم که یک سری

  خیلی  خوب ھست و  صفحه خیلی٣ خوب این  صفش به درد میخورد که من اینجا براتون گذاشتمش،ولی ٣برام ھزینه برداشت که فقط 

کنم حتمِا حتما  براتون میزارم،بھتون توصیه می و نسخه با کیفیت ترشو pdf به درد بخور ھست،که به محض اینکه برگشتم به صورت

 بخونیدشون،

 .استفاده کنن  صفحه را یک جای سر دست تر برای دوستان بزارن،که ھمه بتونن٣کنم این  ھم تقاضا می ھای سایت از ادمین

خرید کنید االنم واسه دوستایی  anka mall خرید نکنید بھتر ھست و از kizilayi برای خرید ظاھرًا اینجوری که من پرسیدم ھمه میگم از

 .زدن  حراج٧۵%و تمام فروشگاھا ) مخصوصًا برای دوستان مارک باز(صل خرید ھستبھترین ف که میخوان بیان

 و اما یک نکته واسه روز مصاحبه،

 بودن، ھا گله کرده بودن،که من واقعا چنین چیزی ندیدم،و بسیار بسیار خوش برخورد افیسر  از دوستان از برخورد بد بعضی

   شوخی  میخندیدن و ھی ؟؟؟ھمش ھی میگفت یا چی  پیشش نمیدونم براشون جوک میرفت حتا یکیشون بود که یک آقایی بود ھرکی

   ولی خیلی میکردن که مصاحبم با اون بیفته که نیفتاد،و یک خانمی بود که خوش برخورد بود اونم  خدا خدا میکرد با ھمه که من ھی

 .و بد از سر جاش بلند شد و بھم تبریک گفت دخوب یه کم جدی تر از اون آقاھه،که خدارو شوکر اونم بھم یک ضرب ویزا دا

ترکا وضع   تو خیابون معموالن کاری از پیش نمیبره چون  جاھا واقعا کار راه بنداز ھست ولی بعضی در مورد زبان انگلیسی باید بگم که

بون ایما و اشاره حالیشون بیشتر باید سعی کنی با ز  جواب میدان و کم پیش و  ترکی پرسی  می  خراب اینجا ھرچی زبانشون خیلی

  که خوب بتونه انگلیسی صحبت کنه کنی  پیدا ،و کم پیش میاد که یکی کنی

 در  ولی  میکرد بھش دلداری بده  سعی شد،و اون آقاھه ھم خیلی reject بودن اونجا که کیسشون  اومده یک آقا پسر ایرانی:و نکته آخر

دلیش ھم این بود که این آقا آخرین مدرک تحصیلیشون   که سالھای آینده ببینمتون،ونھایت گفت از دست من کاری بر نمیاد امیدوارم

شرایطو   آخرین مدرکش دیپلم ھنرستان بود،دوستانی که این  نداشت،یعنی  دیگه ھیچ مدرکی ولی دیپلم ھنرستان بود و دانشجو بود

 دارن حتما دنبال یک سابقه کار خوب بگردن

  امیدوارم مفید واقع شده باشه بخشید اگر کوتاه بود ولیب خوب اینم از سفر نامه من

گل مھاجر سرایی و  ھای خوام برم به سالمتی ھمٔه ممل امریکایی به وقت آنکارا ھست و منم االن می pm ٨:٠٠ اینجا االن ساعت

 بزنم beer ویزای خودم یک

 ...مطالعه کنید ھای پیوست شده را حتما فایل

  ٔه دوستانبا آرزوی موفقیت برای ھم

 



ازھمتون به خاطر اينكه من كلي از اطالعاتمو در مورد مصاحبه و آنكارا از سفرنامه  اول تشكر میكنم! خوب نوبت نوشتن سفرنامه من شد

  شما متوجه شدم، ممنونم ھاي

 عزيزم كه شماره عباس رو به ما داد مرسي mitra.p ھمین طور از

 كه خیلي كمكم كرد farnaz82 ھمین طور

جويیده شده   تازه نامه به صورت2011و آپريل ! ھمسايمون برداشته بودش جاي بنده... بود كه پسر 2010امه برنده شدن من مال مي ن

توي فرمم پیش آمد از جمله اينكه سال ازدواجمون  به دست من رسید و فرصت ارسال فرم خیلي كم بود براي ھمین يه سري اشتباھات

سیده  يك سال اشتباه زده بودم كه از قرار چندان مھم نیست حاال میگم چرا و ھمین طور مادرم  رو ھمه روو سال فارغ تحصیلي و كارم

 نامه به ھمراه بقیه مدارك فرستادم آنكارا منم ننوشته بودم ولي ھمشون رو درست كردمو با يه! كه چون ما ھیچوقت نمي نوشتیم

 

اشكشون  ديگه ھمه!  دقیقه تأخیر پريد15 ساعت و 4م كه متأسفانه پروازمون با پرواز داشتی  آگوست يعني ھمین يكشنبه31ما روز 

خیلي ھم سفر دومشون بود و براي گرفتن ويزا ! التاري ولي خوب با خیلیا آشنا شدم از كیس نامزدي و دانشجويي گرفته تا! درآمده بود

 آمده بودن

مسائل اعم از ھتل و  بنابراين با سبك سنگین كردن ھمه!  پرت میدادآژانسي زنگ میزديم نسبت به عباس قیمت ما براي ھتل به ھر

! با عباس ھماھنگ كنیم كه خیلي خیلي ھم از كارمون راضي ھستیم رفت وآمد از فرودگاه تا ھتل، رفتن به دكتر و سفارت ترجیح داديم

و يه سري ! ارزيد مینان و آرامشش خیلي ميبه ھرحال ھر كي يه اخالقي داره به نظر من به اط! نطر ما يعني عباس عالي بود از

ھتل سگمن كه واقعًا ھتل تمیزي بود، اينترنت رايگان ھم  براي ھتل ھم مارو برد! چیزھاي ديگه كه در طول سفرنامه اشاره میكنم

ھم  يشگاهآرا! خیلي بد كار كرد كه اونم ھمسرم گفت آمدن درستش كردن و ديگه مشكلي نداشتیم داشت، فقط شب اول اسپیلیتش

  !گرفت كه بازم به پول ايران زياد نبود  لیر بیشتر5داره كه من براي براشینگ ازش استفاده كردم فقط چون صبح خیلي زود آمد 

 !نیستن فكر میكردم مثل من زياد وارد! بگم من اصًال فكر نمي كردم اوضاع اينقدر خراب باشه در مورد انگلیسي بلد نبودن تركھا ھم بايد

بعد از  يكي از خانوما رفته بود داروخونه قرص سردرد میخواست! فقط با پانتومیم! ھیچي! دونن يعني در حد اعداد ھم چیزي نمي

 ((( !!!كلي پانتومیم بھش شامپو ضد شوره داده بودن

اشاره، بنده خداھا ھیچي انگلیسي بلد نیستن ولي خیلي مھربونن و تا جايي كه بتونن  وقت آرايشگاه و ھمه اينا ھمش با عالمت و

كه انگلیسي بلد بود تا با ھمسرم  د با موبايلش زنگ زد دوستشحتي يه دفعه از يه نفر ما سؤال پرسیديم متوجه نمیش! میكنن كمك

 !صحبت كنه

 بگذريم

و چون خودش ( میزد، ھیچ كاري نكرديم ھمه كارھارو خود عباس انجام میداد و فقط مارو وقتي احتیاج بود صدا در مورد مديكال بايد بگم ما

 دالر كه براي ما 70و معاينه نفري !  دالر شد95رو ھم دو نفر  سینهآزمايش خون و عكس قفسه ) تركه خیلي بھتر از لیدر تورھا ھستش

! دكتر اونگان ديد و ويزيت كرد يه اتفاق جالب ھم اين بود كه ماھايي رو كه عباس برده بود خانوم! كارتتون تكمیله واكسن ھم نزد و گفت

  !ولي بقیه رو اونگان داشت میديد

  !چیز خاصي نداره معاينش.....وصرع، سرطان و فشار خون و ازتون بیماري ھارو مي پرسه و خودكشي و تتو

 .شد جوابشم فرداش آماده

شه ھم ديدم، منظم بودن خوبه ولي فكر دمپايي آمده با و اما مصاحبه من روز چھارشنبه كه مصاحبه داشتیم تو خود تركھا آدمي كه با

آستین سه  پیراھت( داشته باشه در ھر صورت ھمسرم كت و شلوارو كراوات پوشیده بود منم شومیز نمیكنم خیلي نوع لباس اھمیت

 !و شلوار پارچه اي) ربع زنونه 

 !كول ديسك: گفت! گفت ھارد؟ گفتم نه!  نهشد، شروع كرد كه تو كیفت مموري داري؟؟ گفتم دم در بعد از اينكه كیفم از ايكس ري رد

كه عرض خواھي كردم گفتم يادم رفته بود و  نه يه دفعه يادم آمد كه تو زيپ كیفم كول ديسكت بوده و من يادم رفت تحويل بدم: گفتم 

خانومي كه ! مزياد ھم معطل نشديم چون سومین مطاحبه بودي! ھمراھتون نباشه دادم بھش كول ديسكو، خالصه ھیچي ازين قبیل

ھمسرم رو ازش پرسیدم نمیخواين كه گفت  شناسنامه، كارت ملي، سند ازدواج، كارت معافیت! تحويل میگرفت يقینًا ايراني بود مدارك رو

 و صورت حساب بانكي! نخواست ولي ترجمشو! مدرك تحصیلي من رو ھم گرفت! نه

! بسیار بداخالق بود كه ھمین خانوم دفعه بعد پول رو ھم ازما گرفتخانوم  داخل سالن كه نشستیم شمارمون نمايش داده شد كه يه

صه بگذريم خال  !نمیبره تلخ بود، طوري كه ھمسر من ھنوز شوخي میكنه میگه شبھا ياد اين خانومه مي يوفتم خوابم خیلي گوشت

گفتم االن ھمراھم ! بده دوباره گفت ديپلم ديپلمتو ترجمشو! ديپلمتو بده كه گفتم ترجمه ديپلممو ھمراھم ندارم ϑبھم گفت ترجمه



به اشتباه فكر میكردم منظورش ديپلم ! مدركمو بھش دادم يه دفعه فھمیدم منظورش مدركمه و خدارو شكر سريع ترجمه! نیست

  !دبیرستانه

اخالق بود و با ھمسرم ھم  شمارمون اعالم شد درواقع نمايش داده شد براي انگشت نگاري كه مسئول مربوطه خیلي خوش ينبعد از ا

ودر آخر شمارمون اعالم شد براي مصاحبه كه در كمال تعجب خیلي از ! گرفت و بعد از اون ھم ھمون افیسر بداخالق پول رو! شوخي كرد

آفیسر معروف كه  ھمون! ، يعني حرف زدنمون بیشتر شبیه گپ بود و خیلي ھم گفت و خنديدولي خیلي دوستانه ما سؤال پرسید

  !بود كه ھمه مصاحبه رو اينجا براتون مي نويسم ريشش آنكارد شده ھستش و بعضیا بھش میگن ريش قرمزي آفیسر مصاحبه ما

  !گويي بود اول سالم و احوال پرسي و خوش آمد

! خوردن قسم گفتم من فرمھامو اصالح كردم و براتون فرستادم ارو میگم شما تكرار كنید كه من قبل ازبعدش گفت من يه سري جمله ھ

گفتم من فرمھاي  دوباره!!!! زير دستش كردم ديدم ھمون فرم آپريل كه اولین بار زده بودم براشون دستشه ؟ يه نگاه به فرم!گفت كجاش

  !بوده؟  لطفًا بگو اشتباه چي:گفت! جديد رو براتون فرستادم با يه نامه روش

سال تحصیل و كار ھم اشتباه بوده كه اصًال و اسم  كه سريع درستش كرد، گفتم!  خورده2004 بود اشتباه 2005سال ازدواجمون : من

  كهھست، سید موروثیه من ننوشته بودم....سرش رو بلند كرد و نگاھم كرد كه گفتم سیده  كه اين كلمه رو كه گفتم سريع! مادرم

 !!!فرستادم خودش درست كرد و دوباره من گفتم من فرمھارو اصالح كردم و با يه نامه براتون

بله بله : يه دفعه گفت! كردن كه من ديگه نمي ديدم چیكار میكنه كه شروع كرد با كامپیوترش كار! يه لحظه بزاريد من چك میكنم: آفیسر

  !درستش كردم !من نديدم! اينجاست

ديگه ھم بگم كه خندش گرفته بود گفتم نامه اي كه سفارت  مو شروع كنه كه من گفتم عذرخواھي كردم و گفتم يه چیزدوباره آمد قس

  ! مارس11 مارس ، زده شده 12ھمسرم به جاي  انكارا برام فرستاده تولد

   !!!!!تاريخ میالدي خیلي آشغالهϑ تبديل تاريخ شما به: آفیسر با خنده

 !پیش میاد! گفت آره اينا مھم نیست! مارو ھم ديد ديگه قھقھه زد خندمون گرفت و وقتي خندهاين حرفش باعث شد ما 

  !گفت كه خیلي با دقت ھم به صورت ھمسرم ھم من نگاه میكرد ديگه بعدش قسم رو

 اي؟؟ شما االن چیكاره: آفیسر

 در حال حاضر خانه دار: من

 ؟بوديد؟ توي فرم خوندم كار میكرديد، چیكاره: آفیسر

 منشي: من

 بودي؟؟ آفیسرك چرا منشي؟؟ گرافیك خوندي، چرا منشي

  كاري كه میخواستم گیر نیوردم:من

 ؟!خرابه بازار اين رشته تو ايران! آھا: آفیسر

 !كًال بازار ھر كاري تو ايران خرابه: من

 !كلي خنديد آفیسر سر اين حرف من دوباره

  براي من از ھمسرم ھم سؤال پرسید كه ال مي پرسن وليمن تو سفرنامه ھا خوندم اكثرًا از كیس اصلي سؤ

 !توضیح بده شما چیكار میكني؟؟ يه ذره: آفیسر رو به ھمسر

 ھستم...............من: ھمسرم

شما  :دوباره ھمسرم بیشتر توضیح داد و باز كرد موضوعو كه گفت مرسي بعدش گفت! متوجه نشده آفیسر يه جوري نگاه كرد كه يعني

 خیر من معاف شدم: فتي؟؟ ھمسرمسربازي ر

 چطور پزشكي؟؟! شما خیلي سالمید: پزشكي آفیسر با خنده معافیت:معافیت چي؟؟ ھمسرم: آفیسر

پريد تو حرف  ممنوع شد، پدر من براي پسر اون سرھنگ يه كاري انجام داده بود، اونم يه دفعه افیسر از اون سال خريد: ھمسرم

و آفیسر ھمین طور كه مي ! سر اين موضوع خنديدن بله و دوباره كلي دوتايي:  كرد؟؟ ھمسرماونم شمارو معافیت پزشكي: ھمسرم

  !خنديد گفت اين اتفاق گاھي مي يوفته

مطرحش كردم، كه شكر خدا كامًال باھاش آشنا  اين ھمون چیزي بود كه من میترسیدم براشون قابل درك نباشه كه تو تاپیك سؤالھا ھم

 !دونست رو ھم ميبود و حتي رنگ كارتھا

شما ! راستي: انگار يه دفعه يادش امده باشه رو به من گفت دوباره شروع كرد به نوشتن يه سري چیزھا تو كامپیوتر كه ما نمي ديديم و

 براي زندگي و ادامه تحصیل: امريكا من براي چي میخواين بريد

  !چه خوب: آفیسر



 تا حاال امريكا رفتي؟؟ شما: آفیسر رو به من 

 !نه: من

 كسیو داري؟؟: آفیسر

پدرم ھم اونجا بود كه من نگفتم  )ديدم داره ھمین طور نگاھم میكنه، ادامه دادم كه عمم اونجا بود ولي االن ايرانه االن كسیو ندارم،: من

 (چون مال قبل تولد من بودش

 نیست مشكلي: آفیسر

فقط ! شما مداركتون كامله، ھیچ مشكلي نیست: آورد و گفت   برگه آبي رودوباره يه سري تايپ كرد و از توي پرونده ما نه از يه میز ديگه

 !كه يكیتون براي گرفتن ويزا آمد به من يه آدرس بديد دفعه بعد

نیست، من فقط يه آدرس میخوام كه ھمكارم وقتي وارد آمريكا شديد ازتون آدرس  مشكلي: من االن كسیو امريكا ندارم آفیسر: من

  !اصًال مھم نیست! مي تونید آدرس يه ھتل يا مسافرخونه رو بدي!  ھاي سبزتونبراي كارت !میخواد

 !براتون نوشتم مصاحبه ما اين بود، من حتي جمله ھاي آفیسر و خودمون رو ھم دقیقًا عین ھمون

 دالر بود30000نزديك نداشتیم فقط حساب بانكي كه اونم زياد نبود  ...سند خونه و! ما اسپانسر نداشتیم كه باز ھم ازمون نخواست

   !نیستΛ البته فعًال كه چیزي دستمون !جوونیمون رحم كرد فكر كنم به

آبي توي پرونده ما نبود و از يه میز ديگه برش بده چون كارت  و چیز ديگه كه ما استنباط میكنیم اينكه قرار بوده ويزامونو ھمون موقع

ھمسرم كه از اول  ولي چي شده، آيا حساسیت شغلي! ھم ديگه نخواست..... بعد يه آدرس بیاريد، فرم يا  فقط ھم گفت دفعه! داشت

ھر صورت ما االن به در ! ديگه نمي دونم شايدم اشتباه كنم ھم عباس گفت شغلش براي اينا مھمه و چك میخوريد باعث شد يا ھر چي

 Λ !جمع منتظران پیوستیم

 

 ھر چیزي كه به نظرم مھم بود براتون نوشتم امیدوارم به دردتون بخوره •

 بود به خانومھايي كه حجاب دارن بايد بگم من روز مصاحبه خانوم محجبه ھم ديدم، البته ترك •

كه من اين دومي رو تأيید میكنم چون ھم جنساش  جتمع آنكامالبراي خريد ھم مي تونید اطراف میدون كیزيالي رو بگرديد و ھم م •

روي  خیلیاي ديگه حراج واقعي خورده بودن و خیلي عالي بودن، ولي كًال.... مانگو و ماوي و  خوب بود و ھم مارك ھايي مثل زارا و

مغازه ھا حراج نبودن ولي اين كلمه روي خیلي از  يعني تخفیف كه اطراف میدون كیزيالي! شیشه ھمه مغازھاشون الكي نوشته ايندريم

 .شیشه نوشته شده بود

دونالد دور میدون كیزيالي ھم  كه واقعًا ھم خوب بود، مك kfc از جمله مك دونالد و! آنكامال يك عالمه رستوران داره طبقه چھارم •

 !ھست

مشخص شده بشید و  M تروي رنگ قرمز كه با حرفمیدون كیزيالي برسونید، سوار م براي رفتن به آنكامال، اول بايد خودتونو به •

 !پیاده شید، ھمون جاست akkapru چھارمش ايستگاه

 !استفاده كرديم براي تلفن به ايران ھم ما از كارت تلفن •

 يه ذره دقت كنید خیلي سريع مسیرھارو ياد مي گیريد •

  !! دالر گرفت50ردنش نفري ما بلیط برگشتمون يكشنبه بود كه ايران اير براي جا به جا ك راستي •

 

 سفرنامه ی من،

 :توضیحات کلی -1

ساعت   عصر بود که ما در17:15ساعت حرکت . به آنکارا پرواز داشتیم) فرودگاه امام(تھران   جوالی از31در تاریخ ) من و ھمسرم(ما 

توبوس ھای فرودگاه به تعداد فراوان مسافران را راحت ا خیلی.  در فرودگاه آنکارا بودیم23 عمال پرواز کردیم و حول وحوش ساعت 21:30

آماده  (اتوبوس ھایی که شما رو به شھرھای دیگر منتقل می کنند(ھمچنین تا ترمینال مسافربری  و (Ulus ایستگاه(تا مرکز شھر 

 لیر 10رای ھر نفر قیمتش ھم ب. نگران نباشید عزیزان ھرموقع شب دیر ھنگام و صبح زودھنگام رسیدید اتوبوس ھست اصال. ھستند

سال  5-4من . می تونین بدین اصال آدم ھای بدذاتی نیستند که بخوان پول بیشتری ازتون بگیرن ھست اگر ھم لیر ندارین دالر آمریکا را

 14یجه  دالر در نت7ما نفری . پوالشون عوض شده بود اون پولو قبول نکردن چون!!! پیش ترکیه بودم و مقداری پول اونجا ھمرام بود ولی

 7-8درھتل بودیم   دقیقه ای دم6-5از اونجا یه تاکسی گرفتیم . پیاده شدیم چون ھتلمون تقریبا نزدیک بود Ulus در ایستگاه. دالر دادیم



و ) خیلی با صرفه تر از ایران(با اتوبوس بیاین خیلی با صرفه است  بنابراین سعی کنین از فرودگاه تا مرکز شھر رو. لیر دادیم به تاکسی

باھاشون چونه بزنین سر  چون اینجا تاکسی ھا تاکسی متر دارن و شما نمی تونین. اگه خواستین تاکسی بگیرین بعد از مرکز شھر

ھتل ما جای خوبی بود در مرکز شھر ). مغازه ھا تخفیف ھم بگیرین تا یادم نرفته خیلی راحت می تونین ھنگام خرید از برخی(قیمت 

بھمون خیلی نزدیک  حتی سفارت و مطب دکتر.  بودیم چون تا میومدیم بیرون به ھمه چی دسترسی داشتیمراحت خیلی .Kizilay یعنی

اما با اتوبوس  .(Kizilay البته از میدان(دو مکان خودتونو برسونین  اگه میخواین خیلی صرفه جویی کنین حتی میتونین پیاده به این. بود

 .یابان منتھی به سفارت شما رو پیاده می کننمیگیرن و دم در مطب و یا سر خ  لیر2نفری 

 :آزمایشات پزشکی -2

گفته بود که با اون  (tata فکر کنم(ولی یکی از عزیزان . گفتن درست بود تقریبا ھمان چیزایی که دوستان قبلی. روال کار خیلی راحت بود

و ما اولین نفری . پیش رفت بی نھایت روتین) نیمکردکه اصال داللی مارو ھمراھی (در مورد ما ھم . راحت تر پیش رفت دالل کارشون

ھیچ کدومون واکسن . دکتر ھم به دقت ھم من و ھم ھمسرم رو چک کرد ضمنا. ما تموم شد.. بودیم که تست خون، عکس از سینه و 

خود دکتر از نظر   نهتنھا چیزی که دوست دارم بگم این بود که نه منشی ھای دکتر و. ھم فرداش آماده بود اضافی نزدیم و جوابش

 .مالحظه اخمو، بداخالق و تا حدودی بی. شخصیتی آدمای خوبی نبودن

 :مصاحبه -3

در وھله ی اول دم در سفارت صف ھای گرین کارتیھا . گفتن بود tata به خصوص روز مصاحبه تقریبا بسیار شبیه به آنچه که دوستان قبلی

افراد اون روز ھست چک می  رن با لیستی که تو دستشون ھست و مربوط به اسامیپاس ھا رو ازشون میگیرن و میب. کنن را جدا می

بھتره که اصال اون روز وسایل اضافی نظیر . به عمل میاد) گاھی بدنی) کنن و بھتون میگن که وارد سفرات شین البته از شما بازدید

می گیره میگره میخواین   خانومی مدارک رو از شما تحویلسپس. ھمراھتون نباشه خیالتون خیلی راحته اینجوری ... دوربین، موبایل و

شماره میده و میگه اگه ھر کدوم از این مدارکھا را دو ھفته قبلش  مصاحبه فارسی باشه با انگلیسی؟ برھمین اساس ھم به شما یک

ملی، قباله ی ازدواج،  کارتاما کارت پایان خدمت، . فرستادین دیگه نیازی نیست که اصلی اون رو بدین" اصلی" به صورت پست و

باحجاب داریدو حتما باید گوش ھای شما نمایان باشد، ما موردی را  در مورد عکش خانوم ھا اگر عکس. شناسنامه ھا ور باید بدین

رو چیدن که  طوری صندلی ھا. ھست) صندلی( نفر 87وارد سالن انتظار می شین ظرفیتش . مشکل مواجه شد مشاھده کردیم که با

مصاجبه شونده رو ببینین مگر این که سرتون و بچرخونین به   باجه ی مصاحبه کننده می افته، و شما نمی تونین افراد8-7شما به پشت 

شما خونده   بار شماره ی3در این سالن ). بخصوص اینکه دوربین ھای دارن شما رو می بینن(نداره  پشت که معموال چھره ی خوبی

مرتبه ی ).  انگشت شست2انگشت راست و بعد ھم  4 انگشت چپ، بعد 4ابتدا (برای انگشت نگاری یک بار : می شه)نشون داده (

 tata63 فرد مصاحبه کننده ی ما ھم ھمون پسر ریش قرمزی بود که. دالر و مرتبه ی سوم مصاحبه 819دوم دادن پول برای ھر نفر دقیقا 

رو به من گفت و اینکه چطور  tata معافیت ھمسر ر از ھمه اینکه موضوعتقریبا ھمون سوال ھا، ھمون شوخی ھا و جالب ت. گفته بود

 فکر می کردم منی که تا قبل از اون. سواالت زیادی از ما پرسید .(حاال اگه تاتا خواستی بھم بگو بھت خصوصی میگم) معافی گرفت

مکرر اروپا و آمریکا  خارج، اخذ مدرک دکتری از معتبرترین دانشگاه ھای دنیا، سابقه ی کارھای علمی، سفرھای  سال در10زندگی حدود 

تمام این مواردی که گقتم سبب شد تا من ھم به جمع عزیزانی بپیوندم  منو از سد کلیرنس میگذرونه تازه فھمیدم که اشتباه می کردم و

با توجه "فرایند اداری است و گفت حالم گرفته شد و بھش گفتم گفت اصال نگران نباش این یک!! یک برگه ی آبی. بمونن ه منتظر بایدک

ضمنا بھم گفت که تا فردای روز مصاحبه یک ." به شما دوچندان خواھد شد به نزدیک شدن ماه سپتامبر تالش ما برای دادن جواب

پرسش . برای ما بفرستین ھاتون CV ی میل میشه که اونا رو ھم تو و ھم ھمسرت پر کنین و به ھمراسوالی بھت ا 9پرشسنامه ی 

عزیزانی که این پرسشنامه رو ! فقط یک درخواست . آماده اند ھا ھم CV، (اگه می خواین بھتون می دم ھیمنجا(نامه ھا پرشدند 

 .ن می شمخودشون به ما ھم منتقل کنن؟ ممنو پرکردن می تونن تجربه ی

 

ھا  فقط از مسوالن مطب اعم از منشی(خیلی، اصال فکرشو نمی کردم که این قدر مھربون باشن  در آخر ترک ھا خیلی آدمای خوبی اند

 (و دکتر اصال خوشم نیومد

 

  با آرزوی موفقیت برای شما

 سالم دوستان عزيز

در ابتدا از مسولین .كنم يد بعضي از دوستان بتوانند از آن استفادهسفرنامه ام رو براي شما عزيزان بنويسم شا باالخره نوبت من شد تا

 .كمك بسیار بزرگي به ما كردند محترم سايت پربار مھاجر سرا تشكر میكنم كه الحق و االنصاف



 .میكنم مھم ھستند بگم سعي میكنم خالصه بنويسم و فقط نكاتي رو كه فكر

 در مورد آزمايشات مديكال

شما میگیرند اون رو به  اينترنتي باشد چون روزي كه شما براي مديكال مراجعه میكنید و برگه پرينت نوبت رو از ايدنوبت گرفتن فقط ب •

 .سفارت ھمراه ساير مدارك درون پاكت قرار میدھند تا ببريد

چند ما ھم اطمینان نكرديم و ھر.شھر خودتون بگیريد كافیه نیاز نیست حتما كارت واكسن بین المللي از پاستور تجريش ببريد از ھمون •

درضمن .ازش قبول كرد يكي از دوستاني كه با ما بود كارتش رو از ھمون شیراز گرفته بود و دكتر.تھران رفتیم  بار تا2با ھزار مصیبت 

 .گرفتم ازش قبول كرده بود واكسن آبله مرغان ھم نزده بود و وقتي به دكتر گفته بود در بچگي

 .در آزمايش خون تست نمیشود.میكنید به دكتر بگويید استفاده نمیكنم  اعصاب يا آرامبخش استفادهاگر به ھر دلیلي قرص •

 .معاينه  دالر براي70 دالر براي عكس و آزمايش خون و 47.5واكسن كامل بود نفري  چون كارت •

 نحوه مسافرت

درست يادم . تومان از شرگت گیتي سیر يا گیتي پیما85000نفري .حركت كرديم ما روز سه شنبه با اتوبوس تھران آنكارا به مقصد آنكارا

صندلي ھاش زير پايي .بود اتوبوس بسیار بدي.ھست و با امكانات كامل ولي جاي دشمنتون خالي VIP ما گفتند اتوبوس اولش به.نیست

سیگار ھم .ر زشت و بي ادبانه بودراننده و كمك راننده ھم بسیار بسیا رفتار.نداشت و تا آنكارا پاھاي من مثل كیسه بوكس ورم كرد

 .میكشیدند

به مترو تركیه گیرتون بیاد خیلي بھتره  اگه بلیط ديدار سیر متعلق.از دوستان ھم با اتوبوس شركت ھمسفر اومده بود و راضي نبود يكي

 اين اتوبوس ھا راھي شد اگه يكي از دوستان چند روز پیش با.ما نرفتیم فقط شنیديم البته. تايي ھست24وصندلي ھاش مونیتور داره و 

  .گرفتم براتون میزارم خبري

 .مصاحبه

روز   روز انتظار كشیديم براي3جمعه جواب گرفتیم و .پنجشنبه قبل از اون براي مديكال رفتیم  آگوست بود و ما2مصاحبه ما روز سه شنبه 

 .مصاحبه

 به زور اقاي شوھر رو از تخت خواب بیرون 7صبح ساعت  ماز مسائل حاشیه اي مثل بیخوابي شب قبل از مصاحبه و غیره كه بگذري

 .بوديم  صبح دم در سفارت8كشیديم و ساعت 

 .البته شیك و مرتب ھمسرم با كت و شلوار و كراوات و صورت اصالح شده من ھم با مانتوو روسري

بعد از كلي انتظار كه شماره . چرتي زدمخیلي خوابم مي امد يه  من كه ھم گرسنه بودم چون صبحانه نخوردم و ھم.خالصه رفتیم تو 

 .اعالم كرد شماره ما ظاھر شد و رفتیم براي انگشت نگاري ھاي قبل و بعد از مارو

ما به .شوھرم بعد ھم فقط از من پول گرفت نه.تا يادم ھست بگم كه من برنده ھستم.ولي از ھمسرم نگرفت از من انگشت نگاري كرد

 .كه بد نبود و كمي خشك و رسمي بود.بود به زبان فارسي بود و يه خانم.رفتیم چیزي شك نكرديم و براي مصاحبه 

 .داد تا امضا كنم به ھردومون گفت قسم بخوريد و فرمھاي منو

گفت كجا بود گفتم . سال پیش تموم شد1.5میكردي گفتم بله ولي  گفت قبال جايي كار.ازم پرسید چكاره اي گفتم بیكار و خانه دار

پرسید كارت  و از شوھرم پرسید كه سربازي رفتي گفت نه و. پرسید بیمارستانتون عمومي بود يا خصوصي ھمینظوربیمارستان و 

 .مھندسي برق در ضمن رشته من مھندسي كامپیوتر بود و ھمسرم.چیه؟گفت شركت خصوصي دارم

 ھم طوري بود كه نشان میداد ما موقع ثبت نقص مدرك ما.داريد خالصه يه دفعه ھمه اين ھا رو گذاشت كنار و گفت شما يه نقص مدرك

گفتم نه من ھیچ  من مثل اسفند رو آتش پريدم باال و!!گفت طبق قانون ،من كیس شما رو باطل اعالم میكنم نام اشتباه كرده ايم و

 .امضا نكرد كمي قانع شد و برگه زشت صورتي رو.اشتباھي نكردم و براش توضیح دادم

 و اما نقص مدرك ما

ما چي بود ولي با توجه به كیس خودمون و يه كیس ديگه مواردي رو كه به نظرم  اليل خصوصي نمیتونم دقیقا بگم نقص مدركمن به د

 .میكنم میاد ذكر

داشته باشه يا اينكه قبل ازدواج كرده و طالق گرفته ايد و ھمچنین  اگر در ثبت تاريخ ازدواج در سند ازدواج با شناسنامه ھا مغايرتي وجود

نامه رسمي ھمراه با ترجمه  براي ھمه اينھا بايد از دادگاه مدرك و.... كه حضانت او در اختیار شما ھست يا نیست و  فرزندي داريداگر

 !!!!بیاوريد وگرنه براحتي رد میشويد

عا آدم با انصافي بود و واق اين جريان اطالعي نداشتیم و شما ھم قبال ھیچ اشاره اي نكرده ايد و اون بنده خدا ھم خالصه ما گفتیم از

نكرديم و پول نگرفتیم تا اگر كیس شما باطل شد شما پول بیخودي  به من گفت ما از ھمسرتون انگشت نگاري.حرف من رو قبول كرد

 .نكنید نداده باشید و ضرر



 .سه انجام میشهمدرك رو آورديد ادامه پرو نوع نقص مدرك رو نوشت و گفت ھر وقت"وغیره"به ما برگه آبي داد و در قسمت 

 .كلیرنس نخوردن و غم چگونگي فراھم كردن مدرك برگشتیم ھتل ما با حالتي مملو از شادي به خاطر

برديم به يكي از دارالترجمه  پرينت رو.ايشان مدرك مربوطه را از منزل ما پیدا كردند و برامون اسكن و ايمیل كردند با پدرم تماس گرفتیم و

 .ودھايي كه خود سفارت گفته ب

 .بريد پیش بیژن.نمیكنم در آخر ھم گفت من اصل مدرك رو الزم دارم و اين كارو. لیره خواست60لیره و بعد  A4 40 اولش براي يه برگ

 دالر وقتي مھر 50جالب اينجاست كه فردا با پرداخت .گفت فردا بیايد برديم پیش اون و.بیژن يه دالله كه دفترش روبروي سفارته

 !!!!!!!!!نكرد ديم مشاھده كرديم مھر ھمون دارالترجمه اي رو داره كه از ما قبولدي دارالترجمه رو

اين بار به شوھرم اجازه ندادن بیاد تو و گفتند اگر الزم شد .سفارت  دقیقه كساني كه برگه آبي دارند میتونند برن تو1:30 تا 1ساعت 

نشستم خیلي خلوت تر از صبح  و از ھمون خانم ايراني يك شماره گرفتم ومن رفتم .دم در و ما ايشون رو راه میديم تو آفیسر زنگ میزنه

 .و چشم آبي بود كه انگلیسي حرف میزد يه خانم زشت موقرمز.شماره ام كه اومد رفتم پشت باجه.بود

بھش گفتم پس .نمیدونید چه حالي داشتم. برگ سفید يو پي اس رو بھم داد و گفت برو برگه مدرك و پاسپورت و برگ آبي رو گرفت و

مصاحبه نشده و پول ھم  ايشون. گفت مگه اون ھم میخواد با شما بیاد آمريكا؟گفتم بله ما با ھم میريم.چي میشه ھمسرم

 نفر مثل رستم دستان پشت 2تا برگشتم ديدم .تو بلند گو خواندند بعد از چند دقیقه اسم منو.گفتش برو بنشین تا نوبتت بشه.نداده

 .ترسیدم ازشون قعاشیشه ايستادند و وا

مدرك ديگه بیاري و اصلش باشه نه كپي در حالیكه آفیسر روز  اون يكي كه كمي فارسي میدونست گفت اين مدرك قبول نیست بايد يه

 .ادعاي شما رو ثابت كنه و كپي ھم قبوله قبل گفته بود ھرمدركي كه

و   قبول نكرد و در آخر بي انصاف برگ يو پي اس رو ازم پس گرفتھرچه اصرار كرده.چكار كنم خالصه من بیچاره ھاج و واج مونده بودم

 .البته اينو وقتي از سفارت اومدم بیرون ديدم.بود اون وحشتناكتر اينه قسمت كلیرنس رو ھم تیك زده دوباره برگ ابي بھم داد ولي از

 .فقط گفت اصل مدرك رو بیار... سايت رو چك كن و به من نگفت برو از فالن تاريخ

تا حال نزار  بیرون وشوھر بیچارم به خیال اينكه اومدم دنبالش تا بريم و مصاحبه بده دويد پیشم ولي ست از پا دراز تر از سفارت اومدمد

 !!منو ديد ھمه چیزو فھمید

زدن باالخره  ين در اون درپدر بیچارم با ھزار بدبختي و ا.موند براي روز بعد.جا تعطیل شده بود  ديگه دير شده بود و تو ايران دادگاه و ھمه

سیستم مزخرف و بي حساب و كتاب دادگاه چه كار سختي  حتما میتونید حدس بزنید با اين.مدركي رو كه میخواستم از دادگاه گرفت

 چشمشم نكنه رفتیم ابروش رو درست كنیم زديم" ھر دو به شدت نگران و پريشان كه به قول معروف ما ھم اين جا اوقاتمون تلخ و.بود

 و با كلیرنس چه كنیم؟؟؟!!!" كور كرديم

ايمیل كنه تا ما  و به ھر مبلغي راضي شدند تا دو صفحه مدرك رو يه دارالترجمه آماده كنه و برامون روز پنجشنبه خانواده ھر كاري كردند

 .با دست پر بريم سفارت نشد كه نشد

 .نمیكردند اين بار خلوت بود و كسي به كسي نبود و كنترل.تبراي سومین بار رفتیم دم در سفار دوباره.ولي ما از رو نرفتیم 

 .داخل من ھم از فرصت استفاده كردم و شوھرم رو صدا زدم تا بیاد با ھم بريم

 .رفتیم داخل و اون خانم ايراني يه شماره داد

نگاري كنه گفتم من  قتي خواست انگشتاين بار يه خانم بور جوان بود كه و.براي انگشت نگاري.اعالم كردند تا رفتیم داخل شمارمون رو

 .وضعیتمون رو ببینه گیج شد و شماره رو در سیستم زد تا.انجام دادم و نوبت شوھرمه

ما رو بطور كامل نخونده باشه چون موردي كه مد نظر اونھا بود رو  اين رو ھم تا يادم نرفته بگم ما احتمال داديم سفارت ھمه مدرك

 .برگرديم ايران خواستیم دوباره امتحان كنیم و ھم اينكه اگه كلیرنس خوردم مطمئن بشم واحتمال  ما ھم با اين.داشت

اين بار اون خانم مھربون مدرك رو كه اينبار با مداد .نقص مدركه خوشبختانه وقتي سیستم رو چك كرد فھمیديم كلیرنس نخورديم و ھمون

اين بار میخواستم تا ازم .داد رگ آبي ازمون گرفت و دوباره كارت يو پي اسخط كشیده بوديم رو به ھمراه پاس و ب زير عنوان مورد نظر

يا با نقص مدرك مجدد و ما باز بدون ھیچ نتیجه از سفارت دست خالي  گفت كه بسته شما يا با ويزا میاد!!!پسش نگرفتند در برم

 .نشده يل مامور يو پي اسالبته پاس من ھنوز در سفارته و تحو.منتظره يو پي اس ھستیم  روزه3برگشتیم و 

 .آزارمون میده نمي دونید چقدر سخته انتظار و اين ھمه بیم و امید تو اين چند روزه چقدر

برامون دعا كنید تا بزودي و دل .چه خبره و چه خوابي برامون ديدن امشب قراره مدارك از ايران برسه تا فردا صبح دوشنبه بريم ببینیم

 .تنگ شده دلم براي كوير تفديده زاينده رود كه يه زماني رود خانه بود.كسل كننده بريماين شھر  خوش براي ھمیشه از

 ....و اما بعد

 ماجرا بعد از مرثیه سوزناك مصاحبه بريم سر وقت باقي



رد دابل استاندا.ولي اتاق دادند!چیزي ثبت نشده بود ھرچند تلفني من و ھمسرم جداگانه رزرو كرده بوديم ولي.ھتل ما اوزيلھان ھست

دالر با  70در قسمت نوساز دابل لوكس گرفتیم .كه ما اومديم اوج گرما بود و نتونستیم تحمل كنیم  دالر اون موقع54 نفرشبي 2براي 

استفاده كنند تا ايراني رو تحقیر كنند كه ھمسرم  رسپشن ھاي ھتل بد نبستند ولي خوب ھم نیستند از ھر موقعیتي مي خوان.كولر

بیوك ارشان  ولي نسبت به.متاسفانه چون به يو پي اس آدرس اوزيلھان رو داديم مجبوريم بمانیم.نشوند م سرجاشونيكیشون رو محك

 .اتاقھاش واقعا يه سوناي بد بو ھست اونجا بوي نم و نا از بیرون ھتل ھم استشمام میشه و.خیلي خیلي خوبه

كیزيالي پايین  از ھتل كه میايد بیرون و میريد سر خیابو به سمت .263وبوس فاروم رفتیم با ات.بدم ما خريد زيادي نكرديم كه بتونم آدرس

عابر پیاده داره و سر خیابون يه تابلوي تبلیغات مك دونالد  يه پل ھوايي.فكر میكنم يه خیابان پايین تر از خیابان ھتل باشه.میرويد

 .قیمتھاش خوبه.میديد میرويد فاروم  لیر2با اتوبوس .ھستش

 . پانورا نرفتمآنكامال و

از ھتل میايد .نزديك اوزيلھانه يكیش.استفاده كنید BiM خريد مواد غذايي میتونید از فروشگاھاي زنجیره اي با نام براي صرفه جويي و

فروشگاه مسلمانھاست و . متر باال میرويد100خیابان سمت راست حدود .میشید ار يه پل زير گذر رد.سمت چپ رو میريد باال.بیرون

 .تر است س ارزاناجنا

از ھتل . SOYKANفروشگاه) ساير مغازه ھاي میوه فروشي البته نسبت به(براي میوه و سبزي با كیفیت بسیار خوب و قیمت خیلي پايین

سمت  چند متر پايین تر.رستوران را ردمیكنید .میريد سمت چپ به طرف رستوران شبھاي تھران سر خیابان باز.سمت چپ میريد باال

 و 500 ھندوانه 1750مثال ھلو كیلويي .خیلي مناسبه قیمت ھاش.میبینید كه پله رو به پايین داره SOYKAN ان يه مغازه با نامراست خیاب

 .ديگري ھم داره البته اجناس. تومان1000انگور 

ديديم مردم صف ) رانخیابان روبروي رستوران شبھاي تھ.(كجاتپه  يه مورد ديگه اينكه ما چند شب پیش براي نماز مغرب رفتیم مسجد

 .ھم رفتیم ايستاديم ما.كشیدند براي افطاري

يك سیني يك بار مصرف .مسجد حركت میكردووارد سالني شديم صف به طرف زير ساختمان.اذان را كه گفتند صف شروع به حركت كرد

نان،سوپ ،برنج و چند   عدد2 حلواارده، ترتیب يك لیوان دوغ پاستوريزه، يه بطري اب معدني، يه بسته كوچك در انجا به.غذا برداشتیم 

غذا رو خورديم و طرف ديگه . نفر شديم1000بزرگ به گنجايش حدود  بعد وارد يه سالن غذا خوري.قلیه بزرگ گوشت خوشمزه به ما دادند

 .ي بي برنج خورديمغذا مخصوصا براي ما ايراني ھا كه اين چند روز مرديم از بي برنجي و ھمش.غذاش عالي بود واقعا.بیرون اومديم

اصال كاري ندارند كه مسلمان باشد يا نباشد با حجاب يا بي .بروند از اين جمعیت شايد تعداد انگشت شماري براي نماز درون مسجد

كه اذان ندادند لب به  يه نكته جالب اينكه حتي غیر مسلمانھا و كساني كه روزه نبودند تا وقتي!!)به حالشون خوش(ھمه آزادند.حجاب

 .ذا نزدند و احترام گذاشتندغ

راھنمايي  ھمسرم داشت به يه خانم ايراني بي حجاب كه در اين زمینه روي تركھا رو سفید كرده بود وقتي من از مسجد بیرون آمدم

م در اين حین يه آقاي ترك اومد گفت ايراني؟گفتی.ھست!!! میكرد كه میتونه بي حجاب داخل بره و اون جا لباس مناسب براي نماز

گرونند و در  گفت كه ھتلھاي اين منطقه خیلي.فارسي رو خوب میفھمید ولي نمي تونست جواب بده.كرد وكلي حرف زد و درد دل.بله

و ما ھم پیاده راه افتاديم ولي اشتباه كرديم بايد با  گفت نزديك كیزيالي ھست.اولوس ھتل ھاي زياد با قیمت پايین ھست ULUSمنطقه

 .اتوبوس میرفتیم

ما يه ھتل مثل اوزيلھان پیدا كرديم با .تر پر از ھتل بود با قیمت ھاي خیلي پايین.واقعا راست گفته بود.میدان اولوس رسیديم ه بهخالص

 !!!! دالر35ھمون امكانات شبي 

اسمش تا جايي كه .  يورو میده130شبي   دالر كه ھمین اتاق رو ددمان70با اتاقھايي به مراتب شیك تر و بھتر از ددمان شبي  ھتلي بود

 .و بريد اون منطقه ضرر نمیكنید خالصه اگه وقت بزاريد.بود  ogulturk hotelيادمه

 فقط به نظر من يه عیب داره اونم اينه كه از سفارت دوره و نمیشه.ثانیه نمي مونديم ما اگه آدرس يو پي اس رو اوزيلھان نداده بوديم يك

 بار اين مسیر رو بره و برگرده باز 2روز نیاز نیست  اگه كسي كارش طبق روال معموله و مثل ما ھر لیر بديدكه اونم 2پیاده رفت بايد نفري 

 .ھم خیلي به صرفه ھست

 .میگم اگه مطلب جديدي پیداكردم بھتون.چي فكر میكنم مورد ديگه اي به نظرم نمیرسه كه بگم ديگه ھر

  .دردسر اون ويزا خوشگله رو بگیريد كنید و ھمتون بدونامیدوارم كه بتونید از مطالبي كه براتون نوشتم استفاده 

 

من مثل خیلی از دوستان که زحمت می کشیدند و در جزییات .اینجا بنویسیم سالم دوستان خالصه نوبت ما شد که سفرناممون را

 . بخورهدوستان امیدوارم به درد.نمیخوام در جزییات برم فقط نکاتی که مھمه به اونا اشاره میکنم مینوشتند



ھتل ما ھتل رویال بود که .یکشنبه بود کاری نمیتونستیم انجام بدیم چون روز. صبح رسیدیم آنکارا6 جوالی با پرواز ترکیش ساعت 31ما 

بیرون یخچال و تمام وسیله  اینترنتش ھمش قطع و وصل میشد از اتاق که می رفتی.کولرش اصال خوب نبود.راضی نبودیم زیاد از این ھتل

 .بود قی خاموش می شد وقتی بر میگشتی اتاق جھنمھای بر

مثل تمام دوستانی بود که بارھا اینجا توضیح دادن و   صبح مطب دکتر بودیم که مراحل مدیکال ما ھم9خالصه فردا برای مدیکال ساعت 

که  ت بیاین برای معاینه ظھر گف12 دالر ساعت 47.5خون و عکس قفسه سینه از ما گرفتن نفری  من در جزییات نمیرم اول آزمایش

واکسنمون پر مھر بود البته خانم دکتر وقتی شغل من  گرفتن و خوشبختانه ھیچ واکسنی ھم به ما نزد چون کارت$ 70واسه اونم نفری 

و   بریم واسه جواب ھا که رفتیم3ساعت ) سه شنبه(خالصه به ما گفتن فردا.دیگه کوتاه اومد را پرسید و فھمید دندانپزشک ھستم

  .جواب ھا را گرفتیم

اصل مدارک را یه . وارد سفارت شدیم8:30تقریبا شلوغ بود و ما ساعت   دم سفارت بودیم که8چھار شنبه روز مصاحبه ما بود و ساعت 

ا فرستادیم سفارت و اونھ  ھفته قبل3در ضمن اینم اضافه کنم که ما مدارکمون را از .فارسی حرف میزد از ما گرفت خانم که خیلی خوب

از مدارکی که ھمیشه اصلش را میخوان یعنی شناسنامه و کارت ملی  ھم یک ھفته قبل از مصاحبه رسیدن مدارک را تایید کردن و غیر

کرده بودم و اصل عدم   سال و نیم در فیلیپین زندگی6سوپیشینه فیلیپین برای من که برنده اصلی بودم و حدود  اصل عدم......و

در ضمن ما سفر .چون ما کپی اونھا را فرستاده بودیم براشون م که اقامت اونجا را داره خواسته بودندسوپیشینه فرانسه از شوھر

شغل ھامون ھم در  در مورد. صفحه شده بود سفرھا3را در جزییات در فرم آنکارا اعالم کرده بودیم حدود  خارجی زیاد داشتیم که ھمه

آزاده کامال در فرم آنکارا چند خط توضیح داده بودیم که چه کاری دقیقا  ال شوھرم که شغلشفرم آنکارا باز یه مقدار توضیح نوشته بودیم مث

اونھا در کوتاه تر بودن کلیرنس یا گرفتن ویزای  اینھا را برای این گفتم چون به نظر من خیلی مھمه ھر چی واضح تر باشه برای.میده انجام

که  د پرونده شما بررسی شده و آماده برای مصاحبه است و از ما اصل مدارکھاییخودش گفته بو سفارت در ایمیل.یک ضرب تاثیر داره

 .گفتم خواسته بود

پرداخت پول یه خانم آفیسر بود که از ما خواست دست راستمون را  وقتی شماره ما اعالم شد برای مصاحبه بعد از انگشت نگاری و

و سفارت در  kcc ما قبال نامه به.کنیم اشتیم که اگه اجازه بدید می خوایم اصالحبخوریم که من گفتم ما چند تا اشکال د ببریم باال و قسم

 خونده بود نامه ھا را و گفت خودم اصالح میکنم بگین و ما بھش گفتیم و اون ھمه را کامال مشخص بود که آفیسر.این مورد زده بودیم

که مصاحبه ما فرمالیتست و تصمیم راجع به  کامال مشخص بود.کنیماصالح کرد بعد ما قسم خوردیم و اون از ما خواست فرم ھا را امضا 

پرونده  ھمون طور که تند تند.آفیسر حتی به صورت ما نگاه ھم نمیکرد. دقیقه شد2کمتر از  کل مصاحبه ما شاید.پرونده ما گرفته شده

گفت کسی .ن پرسید شغلت چیه ؟من جواب دادماز م ھای من و شوھرم را باز و بسته میکرد و کاغذ ھای روی میزش را جا به جا میکرد

آفیسر .از شوھرم پرسید شغلت چیه و شوھرم جواب داد .ھمین که اسپانسرت شد گفتم بله را اونجا داری گفتم یه دوست داریم گفت

ا بگیری و شما میتونی بری ویزات ر شما خانوم.بعد گفت از نظر من پرونده شما کامله .ھمین.سربازی رفتی آقا؟شوھرم گفت بله گفت

 سپتامبر نزدیکه اگه نیومد چی ؟اونم 30من ازش سوال کردم .روز طول میکشه 30آقا یه مرحله اداری که باید برای شما طی بشه و 

یکنم اگه باز نیومد من به شما پیشنھاد م  روز نیومد حتما به ما ایمیل بزنید و30میدونیم و تمام سعیمون را میکنیم اگه بعد از  گفت ما اینو

داد و  ما ھم تشکر کردیم و برگه سفید به من. سپتامبر بیایید اینجا دوباره30خودتون نزدیک  وباز تاکید کرد که پیشنھاد میکنم و به میل

 .برگه آبی به شوھرم

غل اسم من نوشته شده بود دیدم اما وقتی آفیسر گفت پرونده شما کامله ب ضمن مصاحبه من برگه آبی را که اسم من روش: چند نکته

 .گذاشت و اسم شوھرم را نوشت و به من برگه سفید داد یه خط تیره

و اگه  دوستان میگن اسپانسر داشتن باعث طوالنی تر شدن کلیرنس میشه به نظر من کامال بر عکسه یه نکته دیگه اینکه بعضی از

 پیدا کردن سابقه اسپانسر با داشتن شماره شما اسپانسر مطمئن داشته باشید این به پرونده شما کمک میکنه چون برای اونا

ssnبا اینکه ما وضعیت .تازه اونھا مطمئن میشن که شما کسی که اونجا ست را داری اسپانسر شاید کمتر از یک روز طول بکشه و

بنابراین به . داشتنھا و سندھا قبول بد نیست و گواھی حساب بانکیمون تقریبا باال بود اما اسپانسر را بیشتر از حساب بانکی مالیمون

 .اسپانسر تالش کنید نظر من دوستان تا جایی که میتونید برای داشتن

 کیس قبل ما مصاحبه داشتند که آفیسرھا 4کیس التاری ھم بودن حدود  نکته جالب دیگه که در باال ھم تاکید کردم اینه که با ما چند

از اون دوستان دیدم که  مصاحبه ھا کوتاست خیلی سوال پرسید که چند تااز اونھا بر عکس کیس ھای التاری که )مرد یکی زن بود یکی(

کردن به ھمین دلیل تاکید میکنم ھر چه فرم ھاتون دقیق تر و شفاف تر  اینجا قبل از اینکه من بنویسم به مصاحبه طوالنیشون اشاره

 .کوتاھتر و فرمالیته تری خواھید داشت باشه مصاحبه

تغییر  من به دفتر ترکیش ایر رفتیم چون ھمون شب پرواز داشتیم بلیط را برای سه شب دیگه فتیم واسه ویزایر ups ما بعد از اینکه به

تغییر قیمت بلیط که باید به روز محاسبه بشه و ما بلیط را  به خاطره$ 110جریمه و $ 60 تا بلیط از ما گرفت گفت 2بابت $ 340دادیم که 



از دفتر ترکیش  داده بودیم ولی وقتی UPS با اینکه آدرس ھتل رویال را به.ون موقع گرفته بودیمقیمت ھم یک ماه ونیم قبل مصاحبه به

من ھمون شب .با رویال نبود و خیلی بھتر و راحت تر بود برگشتیم بالفاصله ھتلمون را عوض کردیم و رفتیم ددمان که قابل مقایسه

رویال نشستیم   صبح رفتیم تو البی ھتل9ده به ھمین خاطر فردا ساعت ش UPS خوشبختانه پاسم تحویل را چک کردم دیدم UPS سایت

 .منتظر بودن و یکیشون دوست عزیز فرشاد بود آوردن  بود که ویزای من و چند دوست دیگه را که چند روز بود1که ساعت نزدیک 

باور کنید اونھا ھیچ  ه تو آنکارا ھستن کاری ندیدتونید کاراتون را خودتون انجام بدید و به داللھایی ک نکته دیگه اینکه تا جایی که می

حتی یه راھنمایی ساده را که می تونه کلی شما را از .میکنن ارزشی برای وقت و پول شما قائل نیستن و فقط به جیب خودشون فکر

توی ھمین سایت   مندوست عزیز فرشاد کلی اذیت شد که خودش قبل از سفرنامه.بندازه ازتون دریغ میکنن نظر مالی و وقتی جلو

 .توضیح داد

امیدوارم .سفرنامه را اینجا بنویسم و مقداری از دین خودم را به این سایت ادا کنم دیروز برگشتیم ایران و من فرصت کردم که امروز این ما

 راھنماییھاشون استفاده ما کمک کردن و از اینجا دوباره از مدیران محترم و تمامی دوستانی که به.سفرنامه به درد دوستان بخوره این

که از اول این پروسه از کمکھای ایشون استفاده کردیم و این سایت را به ما معرفی  کردیم مخصوصا دوست خوبمون آقای صدرا سپھر

 .صمیمانه تشکر میکنیم کردن

  .به امید موفقیت تمام دوستان خوبم در این سایت

 سالم

 

زندگی  خوشبختانه ھتل نبودم و خونه ی دوستای ترکم.د با پدرم برم ک نشد و تنھا رفتم قرار بو ام مرداد رسیدم انکارا1روز شنبه 

 45( از مراحل عکس از قفسه سینه و خون که عادی بود  رفتم دکتر و بعد) آشنای ترکمون( ام مرداد با آقای عطا 3روز دوشنبه . میکردم 

اما بعد  م بھم واکسن آبله مرغون رو بزنه بھش گفتم جاشو بھش نشون میدمپیش خانم دکتر که نذاشت عصر رفتم) فکر کنم اینجا دادم$ 

توی یک صدم ثانیه واکسنمو زد و گفت " گذشته  سال از روش7دیفتری کزاز چون " پرسیدم چی؟؟ گفت " یک واکسن" از معاینه گفت 

 ( $185جمعا . ھم اینجا شد$ 120... (برو

 مطب بودیم 3:30فردا عصر ساعت ..فرداش بریم جوابو بگیریم و قرار بود) حبیبه خاله( حبیبه تیزه اون روز رفتم خونه یه خانم ترک به نام 

 .نیومد محرمانه بھم دادن خیلی منشی ھا بامن خوب بودن و لبخند میزدن اما از دکتر زیاد خوشم و پرونده رو به ھمراه سی دی

 

و خیابونش ھم جای باکالس و شلوغ آنکارا به " قو ھا پارک" "  پارکقوله" پشت مطب دکتر یه پارک خیلی قدیمی ھست به نام  _

 .اونجا حساب میاد که شب ھا جوونا میرن

 .اینجا عصرھا خیلی شلوغه و اجناس ھم خیلی ارزونه" دار خونه ھای باغچه" " باھچه لر اولری" خیابون دیگه ای که پاتوق جووناست  _

 گفته میشه تو مرکز شھر" آنیت کابیر "  موزه اش ھست که مقبره آتاترک و از مکان ھای توریستی _

 "hamamonu" شده ھای بازسازی شده سلجوقی ھستن که واقعا زیبان حتما اینجارو برین یک ساله ک افتتاح ساختمان _

 .تره از بقیه جاھا ارزون" کیزیل آی مترو " برای خرید برین  _

 

کارکنان شرکت نفت آنکارا رفتم که جاھای خوبی برای گردش  ان دانشگاه اورتودو تکنیک ومن به پشتوانه میزبان ھام به کلوب دانشجوی

 .ندارم داشتن و برای اینا نرفتم جای دیگه و اطالعاتی... بیلیارد شنا نوشیدنی رقص و  به حساب میومدن امکانات

 "serender pastaneleri" بھترین شکالت فروشی آنکارا که یکم گرونه _

 

ما به صف گرین کارتی ھا و توریستی و بقیه .. صبح اونجا بودیم 7:40  جوالی بود که به ھمراه حبیبه خانم ساعت21 روز مصاحبه باالخره

خودمون و وسایلمون رو چک  داخل که شدیم اول. شدیم و نگھبان اول پاسپورتمون رو چک میگرد بعدش میگفت برو  انواع ویزا تقسیم

 نفری و ھمه اینجا باھم بودیم انواع 91میداد بعدش رفتیم تو اتاق انتظار  گه شدیم که یه خانومه بھمون شمارهکردن بعد وارد یه اتاق دی

 ..منتظر مصاحبه مختلف ویزا

 

   بار شمارتو میخونه3مانیتور  ...اینجا با خانوما و آقایون ایرانی آشنا شدم خیلی خوب بود

 

  بار اول برای انگشت نگاری

 $819ول پ بار دوم برای



  بار سوم برای مصاحبه

 بعدش پرسید کدوم زمینه اش. چیکارمیکنم منم گفتم دانشجوام رشته امو پرسید بھش گفتم زمان مصاحبه سالم کرد و پرسید تو ایران

 !ھمین...رو بیشتر دوس داری

بود که بعدا $ 11000 موجودی من (پیداکنین یا یه حساب دیگه نشون بدین  آخرش گفت موجودی بانکی شما کمه باید برین اسپانسر

کاراتون تمومه فقط فاکس موجودی  برگه آبی تکمیل پرونده داد و گفت ھمه) ویزای دانشجویی بوده و اشتباه متوجه شدیم فھمیدم برای

 .بانک رو بیارین تا ویزا براتون صادر بشه

اونجا بودم و فاکس رو بھشون دادم و   شنبه2روز .. ظھر2 تا 1 شنبه ساعت 5شنبه تا 2جمعه براشون بردم اما گفتن فقط روزای  روز

 .......باش کارت سفید گرفتم بمن گفت برو منتظر

 

قبلش از (و گفتم ویزای من چی شده من تنھام باید برگردم ایران   ام رفتم سایت سفارت و مسج آنالین زدم براشون4 روز - روز 2 -روز1

ویزای من نیومده باید  روز پنجشنبه بود رفتم سفارت گفتم. خبری نشد) ه بود نیومده براشونچک کرده بودم گفت پاسپورتم رو ups سایت

آمریکایی ھا میدونن چیکار دارن میکنن و ما نمیتونیم بھت کمک کنیم و  منو راه ندادن داخل و گفتن برو منتظر باش... برگردم ایران و 

 !!!!!! پرسید شما آذری ھستیییدرست ندادن که ھیچ یکی از نگھبانا تازه جواب..اینا

قبل تو خونه قرنتینه نکنم که   صبح با نا امیدی میخواستم برم بیرون و خودمو مثه روزای10:30مسج آنالین زدم ساعت  باز روز پنجم ھم

تما به ما خبر ھرچه زودتر به دفتر من مراجعه کنید اگر نمیتونین بیایین ح  یکی از افیسرھا بھم ایمیل زد و گفت2:30حدود ساعت 

منتظرتون ھستن و منو برد به سالن  اونجا بودم نگھبان تا پرینت ایمیل رو دید با خوشرویی گفت بفرمایید ایشون 3:30 ساعت..بدین

 !!کننده داشت انتطار که بغیر از من یه آقای آمریکایی مراجعه

 

به ترکی گفت کپی ترجمه مدارک تحصیلی و شناسنامه و کارت زورکی  منتظر من بود با قیافه آشفته و لبخند" ھلن" خانم 6خالصه گیت 

آقای آمریکایی به زبان  بعدش یه..  رو ھم بھم گفتن دوباره پرکنم122فرم . بھم بدین) ایمیل گفته بود بیاریم که قبال تو( شناسایی 

 این میتونیم کپی ھاشو قبول کنیم میتونین مدارکتون رو گم کردیم بخاطر ھمه: گفت ! فارسی گفت میدونید چه اتفاقی افتاده؟ گفتم نه

. که گفتم منتظر میمونم ..آماده کنیم  ویزاتون رو5ھروقت خواستین بیایین ویزاتون حاضره یا اینکه منتظر بمونبن تا ساعت  برین بیرون و

  کیش ایر اومدم تھرانکاری پاسپورتمو دستم دادن و با پرواز شنبه شب تر تا اینکه آخرین دقایق....دوباره قسم خوردم و 

 

 1 قسمت -سفرنامه آنکارا

 دوستان مھاجر سرا درود و سالم بر ھمه

 که راجع به اینکه چرا اطالعات و بزرگ منشم خواھش می کنم ولی اول از ھمگی دوستان خوب. نوبت من ھم شده که ادای وظیفه کنم

این فضای مجازی  من یقین دارم تمامی کسانی که در) یا به قول علما اجرشون و ضایع نکنن(سرزنش نکنند  من در جدول نیست من را

ین صفاتی که ا. زندگی شون ھم مھربان و ھم بخشنده ھستند اطالع رسانی می کنند انسان ھای شریفی اند که قطعا در ھمه ابعاد

ارسالی  به ھرجھت من در پست ھای. نایاب شده ولی با حضور درمھاجر سرا نظرم کامال عوض شد روزھا تصورم می کردم کمیاب و

اون دسته ای بودم که کیس نامبر نداشتم ولی در  من جز. قبلی مختصری از اطالعات را گذاشتم و در سفرنامه ھم تکمیل خواھم کرد

دوستان  ایمیل کیس نامبر را دریافت کردم که ھمون موقع ھم اطالع رسانی کردم ولی برخی از که از طریقھمون اوایل جز نفراتی بودم 

 .خیلی باور نکردند

ھمه را  جدای از ھواپیمای درب و داغون که صدای موتورش تا آنکارا گوش. ایر وارد آنکارا شدیم من و ھمسرم روز یکشنبه با پرواز ایران

در یک چشم . مسافران نیومده قیافه ھا دیدنی شد به محض ورود وقتی که متوجه شدیم نصف بیشتر بارھا. نوازش داد و رو اعصاب بود

و  م انگا که نه انگار اتفاقی افتاده با خونسردیشفرودگاه رو گرفت و کارمند ایران ایر ھ به ھم زدن سرو صدا و اعتراض ھمه فضای

نگران شده بودند و خالصه وضعیتی  بعضی ھا مدارکشون که تو چمدونشون بود خیلی. توجیھات مسخرش اعصاب ھمه را داغون کرد

 مدارک خودشون را (به قول علی دایی(سفر می کنند به نظر من اصال و ابدا دوستانی که در آینده برای مصاحبه به آنکارا. بود

 .برخورد نکنند داخل چمدون ھا نگذارند و بھتر که ھمراه خودشون باشه تا خدای نکرده با ھمچین مشکلی

. و جماعت یکی یکی اومدن دنبال چمدوناشون!!! ن ریختن کنار خیابوناوزلیھا  ساعت چمدونا رسید و ھمه رو دم در ھتل24القصه بعد از 



 .که می گن مملکته داریم اینجاست! وگرنه تو فرودگاه آدرس گرفته بودند که بیارن دم در ھتل ھا. کرد متوجه شد ھرکی پیگیری

  شخصی اما چند تا تجربه

صبح تا .کاراتون انجام بدین برای زود رفتن عجله نکنین اگه وقت اینترتنی از دکتر اونگان گرفتین و خودتون بدون لیدر می خواھین -1

 10:30نزدیک  ما.  شماشلوغ و شما ھرچه قدر ھم زود برین به سفارش لیدر ھا زودتر رسیدگی میشه تا  آزمایشگاه و البراتوار11ساعت 

داد و دکتر اینقدر برای رفتن عجله داشت که در مجموع   وقت6:30معاینه مون ھم آخر وقت ساعت . رفتیم و خیلی به شلوغی نخوردیم

واکسن ھم  تا سوال مرسوم سرو ته معاینه را ھم آورد و کارت واکسنمون چون تکمیل بود خوشبختانه  دقیقه ھم وقت نذاشت و با چند2

 .ھمکاری کردند) نامه دوم و پرینت وقت(ھمراشون نبود  برخورد پرسنل ھم خیلی خوب بود و حتی با چند نفری که مدارک. نخوردیم

مطب و خریدن ناز او خانم  اینترنتی از اونگان برای من و ھمسرم در دو روز کانفرم کردن که با یک کم چونه زدن در زمان گرفتن وقت: نکته

 .توپوله حل شد

 .جای آنکار می تونید با مترو و اتوبوس رفت و آمد کنید با یک کم مطالعه نقشه ھا و دقت به ھمه -2

 بلیط را از کیوسک ھا می تونین بخرین) بلیطی(ھم کارتی اتوبوس ھا ھم پولین و -3

البته شعارش (باشید  زم را داشتهاز دکتر و آزمایشھا به گشت و گذار بگذرونید تا برای مصاحبه آرامش ال سعی کنید بعد از فراغت -4

 .می تونه بخشی از برنامه ھای قبل از مصاحبه باشه) آکوا پارک) رفتن به مراکز خرید ھمانند آنکارا مال و رفتن به پارک آبی)خوبه

شین و بخواین صرفه حوصلشو داشته با البته اگه حال و.  لیر می گیرن با ایاب و ذھاب و یک وعده غذا65برای پارک آبی  تورھا: یک نکته

 10کومروالر روبروی ساعت فروشی ناکار از سرویس رایگان استفاده کنین که ساعت  جویی کنین می تونین از میدان کیزالی اول خیابان

تازه می تونین روز چھار  .برای مطمئن شدن سایتش رو چک کنین که بعدا عوض نکرده باشن فحشم بدین. حرکت میکنه 12  و11و 

آخر خز بازیه ولی خوب امکانیه که گذاشتن و میشه استفاده -) لیره30دیگه  روزھای( لیر ورودیشه23ن که روز تخفیف و ھر نفر شنبه بری

 .صورت روز شاد و خوبی را می تونین بگذرونین در ھر. کرد

 داشته باشین ایشاال باقی سفرنامه باشه بعد از مصاحبه وستان تا اینجاشود

  2012  و چه2011بفرستین به امید کلیر شدن ھمه منتطران و ویزای یک ضرب مصاحبه ای ھا چه  لطفا دعا کنید و انرژی مثبت

  ....ادامه دارد

  پیوستم با سالم به ھمه من ھم به جمه منتظران کلیرنس

نگران نباشید لطفا به کسی پول بابت این کار ندید  یکال باید بگم که ھیچ مشکلی نیست منشی مطب ھمه فارسی بلدندر مورد مد

در مورد  انجام میشه نگرانی ھم نداره من خودم خیلی نگران بودم ولی باور کنید ھیچ چیزی نیست چون ھمه کارھا به صورت خودکار

دیواری ایرانیا بودند من ھم ایستادم که مامور سفارت   ترکا و کنار1 صف وجود داشت 2دم  صبح دم در سفارت بو8.00سفارت من ساعت 

باید ازش رد  لیستش تطبیق داد بعد صف کم کم رفت جلو تا به یه در رسیدیم که اون طرف در گیت بود که اومد و پاسھا رو جمع کرد و با

میرسید و دری که اون طرفش خوانمی ھست که مدارک رو ازتون  رکا جدا بودندمیشدید بعد از اون به صف دیگه که باز ھم ایرانیھا از ت

شماره میده و وارد یه  میپرسه که مصاحبتون فارسی باشه یا انگلیسی فکر کنم خانمه ایرانی باشه بعد ھم یه تحویل میگیره و ازتون

 ار آمریکا مثل بوستون و غیره رو نشون میده که مناظری سالن بزرگ میشید که طرف صندلیھا به سمت دیواره و ال سی دی ھست

نوبتم  رو توضیح میده من منتظر شدم اول تمام ترکا رو مصاحبه کردند من ھر چی نشستم دیدم بعضی وقتا ھم نحوه انگشت نکاری

ه دیدم شمارم نشد کم کم داشتم نگران میشدم ک  پایینتر ولی نوبت من1 باالتر 1نشد ھمه شمارھھای اطراف شماره من ھم رفتند 

متاسفانه  بودند سوال کردند شما ھیچ آدرسی در آمریکا ندارید ارائه بدید من ھم گفتن نه  رو نشون میده رفتم خانمی4افتاد و باجه 

 که برای انگشت نگاریه رفتم و انجام دادم و 8افتاد باجه   دقیقه دوباره شمارم2-1گفت بشینید تا صداتون کنم من ھم نشستم بعد از 

بود سالم و احوال   رفتم یه مزد جونه کم مو که ریشه آنکارد شده داشت نشسته5دقیقه شمارم افتاد باجه  5-4رگشتم دوباره بعد ب

کال داشت تو چشمای من نگته میکرد من ھم ھمینطور بعد  پرسی بعد ھم گفت قصم بخور که کلماتی رو گفت من ھم تکرار کردم و

 دادم متوجه نشد بالخره با کلی توضیح بالخره متوجه شد ھرچی سعی کردم کم اطالعات بدم گفت خوب شغل شما چیه که توضیح

جواب دادم بعد ھم گفت مشکلی  نشد بعد ھم در مورد خدمتم پرسد گفت کجا خدمت کردی گفتم ارتش گفت اونجا چیکاره بودید

ه بدی من گفتم میتونم جائی رو اجاره کنم و آدرس اونجا رو از آمریکا ارائ نیست ولی شما باید برای ادامه روند کارتون حتما یک آدرس

حاال دیگه خودتون تصمیم میگیرید که  به آمریکا به بدم به ھمکارتون گفت اوه آره مشکلی نیست ولی االن باید آدرسی بدید موقع ورود

دست اون شخص برسه بعد ھم برگه آبی رو برداشت رو ارائه بدید که اصل مدارکتون به  جائی رو اجاره کنید یا آدرس یه نفر قابل اطمینان

وقت شمارتون رو دیدید  آدرس رو عالمت زد و دور قسمت چک سایت رو خط کشید گفت ھر روز این سایت رو چک کنید ھر قسمت



مدم از سفارت بعد ھم خیلی تشکر کرد من ھم جواب دادم و تمام و او ھمراه با آدرس آمریکا بیاید و مشکلی نیست ویزاتون رو بگیرید

  پرواز بزگشتم ایران برای ھمگی آرزوی موفقیت دارم بیرون و با اولین

 

 آنکارا سفرنامه

  با سالم به ھمه دوستان

به  ھم رسیده که پس از مدتھا انتظار به این وظیفه عمل کنیم تا شاید برای کسانی که ھنوز سرانجام نوبت سفرنامه ما کیس باالیی ھا

تو سفرنامه ھای دوستان قبلی نوشته شده  ھرچند بسیاری از مسائل. ا دوستان برنده سالھای بعد کمکی باشدی. مصاحبه نرفتند 

البته ما ھمیشه از خدا می خواھیم ھر آنچه که به (این لطفش تشکر میکنیم  قبل از شروع سفرنامه از خدای بزرگ بخاطر.است

مستعار خداست، آنجا  شانس نام( نس و اقبالش در برنده شدن التاری و ھمچنین از ھمسرم بخاطر شا) ھمون بشه صالحمون ھست،

 .(که نمی خواھد امضایش پای داده ھایش باشد

 

 قبل از برنده شدن التاری -1

اومد و ویزای ھمسر منو UPS االن ھمین(پس از .اقدام کرده بودیم و حتی مصاحبه سفارت کانادا در سوریه ھم رفته بودیم ما برای کانادا

نویسم تو البی ھتل الیت تو آنکارا ھستیم و منتظر اومدن ویزای ھمسرم که ھمین  ویل داد، چون االن که دارم این سفرنامه را میتح

برگشتن از سوریه ، یه روزی که من تو کالس   ماه پس از6خوب بگذریم ، حدود ). اومد امیدوارم شما ھم این لحظه رو تجربه کنید االن

 بعد که. و شگفتی گفت که یه بسته زرد رنگ رسیده که احتماال برای برندگان التاری ھست انمم زنگ زد و با تعجبزبان فرانسه بودم خ

نمی ). البته خانمم برنده شد(التاری برنده شدیم اونم باید میومد کالس زبان فرانسه نامه رو با خودش اورد و من اونجا متوجه شدم که

 بعدش ھم چون کیس ما.به آمریکا پست کردیم DHL مثل ھمه مدارک را آماده کردیم و با ن ھمبعد از او. دونیم چه حسی داشتیم 

مھاجرسرا بدست آوردیم و ھمچنین بولتنھای  بود انتظار برای اعالم کیس ما شروع شد ولی با توجه به تجربیاتی که تو سایت 34000

 آگوست زمان مصاحبه برای ما 3د و در جوالی کارنت شدیم و در درست از آب دراوم سالھای پیش حدسمون در مورد زمان کارنت شدن

  .(از طریق تلفن فھمیدیم ولی بعد ھم ایمیل زدن و ھم نامه دوم اومد(شد تعیین

 

 مقدمات سفر به آنکارا -2

با صبحانه (  و ھتل الیت ھواپیما،ترانسفر از مصاحبه از طریق یکی از آژانسھای مسافرتی تو تھران، پکیج شامل بلیط  روز قبل40ما حدود 

با  را)  دقیقه پیاده20 دقیقه پیاده و تا دکتر 10اتاق اینترنت در البی، مسافت تا سفارت  ،سیستم خنک کننده ،اینترنت وایرلس و یک

 DHL  پستآماده کردیم که یک سری کپی از آنرا با مدارک الزم را ھم. روز خریداری کردیم8 شب و 7 تومان به مدت 740000قیمت نفری 

 دوستان در خصوص ارسال مدارک قبل از مصاحبه به سفارت حساس باشند چون چندین( سفارت   روز قبل از مصاحبه فرستادیم20حدود 

ما ) فردا بیان که ممکنه رو برنامه ھا تون اثر بگذاره نفر را دیدیم که چون مدارکشونو ارسال نکرده بودند روز مصاحبه بھشون گفتند برن و

رفتم ولی  روز زودتر از زمان مصاحبه فرستاد ایران ولی نرسید ھر جا که فکر کنید برای پیگیری 50 سر ھم داشتیم که مدارکشواسپان

مدارک را دوباره بفرسته سفارت آمریکا در آنکارا که اونم  گفتن ھنوز وارد ایران نشده و ما مجبور شدیم که از اسپانسرمون بخواھیم که

 .از روی سایت از رسیدنش اطمینان حاصل کردیم که DHL قاینکارو کرد از طری

 

 پرواز به آنکارا -3

ھست و ماشین به   تماس گرفتیم که مال فرودگاه خمینی1833 ، با شماره 17:15 ساعت 1390 مرداد 9یا 2011  جوالی31روز پراوازمون 

ساعت .  تومان می باشه و مناسب ھستند25000مری ک  و تویوتا20000ھمه جای تھران جلوی درب منزل می فرستند که قیمت سمند 

آنکارا و   شب پرواز کردیم به21:30 ساعت و باالخره ساعت 4 ساعت شد 3ساعت تاخیر داره ولی  3 فرودگاه بودیم که گفتن پرواز 14:30

 . رسیدیم آنکارا و با ترانسفر به ھتل رفتیم24حدود ساعت 

 

 ھتل -4

اتاقی که به ما دادند مشکل برقی داشت و وقتی کولر را روشن می . معمولی می باشد ر حد ستاره ھست که د3ھتل الیت ھتل 

که اگه از تھران ھتل رزرو می کنند حتما  دوستان توجه کنند. برق اتاق کال قطع می شد و از آنھا خواستیم که اتاقمونو عوض کنند  کردیم

یه خانمی تو ھتل ما بود که ھتل ازش خواست به ازای ھر روز . طمئن بشنکنند و م در مورد جزئیاتش مثل داشتن کولر و غیره صحبت



رفته بودند کنترل کولر را براشته بودند که بعدا با   لیر بده که اونم زیر بار نرفت و روز بعد که برای تمیز کردن اتاق5از کولر باید  استفاده

برخوردشون . کنید  انگلیسی بلدن و می تونید نیازھای اولیه را برآوردهکارکنان ھتل تا حدود کمی. شد صحبت با لیدر تور این موضوع حل

 .خوب بود و کال ما مشکلی نداشتیم

 

روز دوشنبه صبح . اونجا ھیچ واکسنی به ما تزریق نشد. کارت واکسن داشتیم  ما تو ایران ھمه واکسنھا را زدیم وتست پزشکی -5

پزشکی داره که از شما سوال   ظھر برای مالقات با دکتر که سریع یه چک لیستقفسه سینه و تست خون رفتیم و بعداز برای عکس

فارسی بلده و فارسی می پرسه و فرداش ھم رفتیم جوابو گرفتیم و  می پرسه اگه انگلیسی بلد باشین انگلسیی وگرنه تا حدودی

( دوستان مھاجرسرایی  یکی از.  و تحویل بدیمنیست به سفارت برای مصاحبه ببریم ولی پاکت را باید ببریم گفت سی دیھا را الزم

 .ھمینجا بھشون سالم و براشون آرزوی موفقیت می کنیم را اونجا دیدیم و با ھم آشنا شدیم که) آمریکا و ھمسر محترمشون 

 

 روز مصاحبه -6

دقیقه ای  5ا تاکسی بریم که که ما با اینکه فاصله نزدیک بود ولی ترجیح دادیم ب. بود 8:30  آگوست ساعت3 شنبه 4مصاحبه روز 

) صف سمت چپ کنار دیوار و نرده ھای سفارت(انتھای صف   نفره تشکیل شده بود و ما تقریبا20صف تقریبا .  لیر دادیم5رسیدیم و 

د که پس ھم یک صف بو اونجا.  دقیقه وارد محوطه داخلی سفارت شدیم20پاسپورتھا را جمع کرد و بعد از حدود  یک مامور اومد و. بودیم

خوب حرف می زد و ازش پرسیدیم که خوب فارسی حرف می   دقیقه وارد سالن اصلی شدیم که یک کارمند ترک بود که فارسی30از 

راستی ( ھست اونجا مدارک را تحویل دادیم به این خانم که در واقع خودش گفت که چه مدارکی الزم .زنید و گفت پدرم ایرانی ھست

یه شماره به ما داد و وارد ). چپ برای آقایون ت ھست اگه نیازی شد سمت راست برای خانمھا و سمتدستشویی ھم تو ھمین قسم

برای  که I134  و گفتند که اصل فرم5نشستیم تا شمارمون اعالم شد که رفتیم به باجه . داره  نفر ظرفیت87سالن انتظار شدیم که 

دوباره شمارمون اعالم شد و رفتیم برای  .فت چک کرد و ما ھم نشستیماسپانسر ھست را بدید که ما گفتیم با پست فرستاده و ر

راست،شصت چپ و شصت راست و دوباره اومدیم نشستیم تا این بار برای   انگشت دست4 انگشت دست چپ ،4انگشت نگاری ، 

مادری و خانه پدریمون  سرزمین ترک دالر برای فرار و 819که پرداخت پول بود شمارمون اعالم شد و رفتیم تا نفری  قسمت قشنگ برنامه

کندم  کھن دیارا ، دیار یارا دل از تو/ از تو کندم ولی جز اینجا وطن گزیدن نمی توانم  کھن دیارا، دیار یارا به عزم رفتن دل/ بغضم گرفته ( 

مدت می تونید از اطالعاتی که روی تو این . نشستیم پرداخت کردیم و امدیم) ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم 

تقریبا جز  دفعه بعد برای مصاحبه شمارمون اعالم شد که. مراحل مصاحبه پخش می شه استفاده کنید مانیتور جلوتون در مورد جزئیات

 فارسی بود و مصاحبه ما. برای مصاحبه که یک خانم بود 7 طول کشید رفتیم باجه 2:30نفرات آخری بودیم و ھمه اینھا که گفتم حدود 

از منم  مورد کارش پرسید و رشته تحصیلی که گفت در حال حاضر شغلی نداره و درسش تازه تمام شده از خانمم در. خیلی طول نکشید

اجباریه و منم تو ارتش خدمت کردم و اونم گفت که  در باره کارم پرسد و گفت سربازی رفتی که گفتم شما می دونید سربازی تو ایران

 به خانمم گفت. مورد تھران گفت که منم جوابشو دادم و با ھم خندیدم و مصاحبه تمام شد  بعد به شوخی یه چیزی در.می دونم

( می زنیم که جوابشو برامون با ایمیل بفرست مستقیم ویزا میگیری و به منم گفت که باید یه پروسه اداری طی بشه که یه ایمیل برات

این   سپتامبر نزدیک ھست خیلی از ایرانیھا نگران30منم بھش گفتم که با توجه به اینکه .بشه وعتا پروسه اداریت شر)  سوالی9برگه 

دونیم و درک می کنیم و سعی می کنیم این  موضوع ھستند که بالفاصله قبل از اینکه حرفم تموم بشه گفت ما این موضوع را می

ھمونجا که اولش اون  UPS بعدش ھم رفتیم.  تا آن موقع انجام می شهکه گفت انشاهللا موضوع تا آن موقع انجام بشه و جالب این بود

اومد و ویزا  UPS  مامور12:30جمعه ساعت   روز بعد از مصاحبه یعنی2. رو گرفتیم UPS  لیر دادیم و برگه15مدارکمونو تحویل گرفت  خانم

 .به اون دادیم  لیر5را به ھمراه مدارک دیگه تحویل داد و 

 

 خرید -7

رفتیم که ھر کدوم شرایط خاص  اطراف میدان کیزیالی ، داخل متروی کیزیالی و آنکامال جاھایی بودند که ما برای خرید ھایمغازه 

 )  ایستگاه بعد4برای آنکامال در میدان کیزیالی سوار خط قرمز مترو بشید و .بزنید خودشو داره و پیشنھاد می کنم به ھمه اینھا یه سری

 .ده شیدپیا (AKKUPRO ایستگاه

 

 غذا -8

اطراف میدان . کبابھای اونجا به نظر من ارزش تست کردنو دارن اسکندر کباب ، کوفته و انواع. من شخصا از غذاھای ترکی خوشم اومد 

 .آنکا مال جاھای خوبی برای غذا خوردن ھست کیزیالی و طبقه زیرین



 

 جاھای دیدنی -9

در / به قول خودشون  یا آنت کبیر(  بعدی در طبقه آخر آنکامال، مقبره و موزه آتاتورک 3 برای خرید و سینما ما در این مدت به آنکا مال

در میدان کیزیالی سوار خط (،شھر بازی )پیاده شید TONDOGAN ایستگاه  ایستگاه بعد در3میدان کیزیالی سوار خط سبز مترو بشید و 

 وجود داره که ما به پارک آبی در آنکارا چند تا (Aqua park)،پارک آبی(دپیاده شی ULUS ایستگاه بعد در ایستگاه 2 قرمز مترو بشید و

Golbesi  و 5:30دادیم و برگشت با سرویس رایگان پارک آبی تا کیزیالی اومدیم که ساعت   لیر35از میدان کیزیالی با تاکسی ( رفتیم 

ساعتش را نمی دونم و کنار پارک   کیزیالی داره ولیسرویس داره و فکر می کنم برای رفتن ھم سرویس رایگان در میدان  عصر6:30

  .دکتر ھست روز شنبه، تور قونیه رفتیم که ھمشون خوب و به یاد ماندنی بودند و با توری که در طبقه پایین مطب) اطراف میدان ھستند

 

 سخن آخر -10

موثر و کارآمد اجتماعی  گم که تا به حال چنین سایتصادقانه می. ھمه بانیان و موسسان سایت مھاجرسرا تشکر کنم در اینجا میخوام از

سایت استفاده خواھند کرد توصیه می کنم حتما از این سایت و مواردی که در  به ھمه دوستانی که احتماال در آینده از این. را ندیده ام

ضمن . جمله از طریق التاری می باشد  ازاستفاده کنند و اینجا یک منبع و رفرنس مطمئن و قابل اعتماد برای پروسه مھاجرت اون اومده

 .اینکه دوستان خوبی پیدا خواھند کرد

فرھنگ مناسب نشر و اشاعه اطالعات  به شرایط اجتماعی که در کشور وجود داره و عدم اطمینان آدمھا به ھمدیگه و عدم وجود با توجه

 خیلی از ماھا ترجیح میدیم اطالعات. دچار مشکل فرھنگی ھستیمایرانیھا در این زمینه  و دانستنیھای مختلف اجتماعی باید بپذیریم ما

به اعتقاد من دستیابی و رسیدن . ندیم مفیدی که می تونه راھگشای مشکالت بقیه باشه را مخفی نگه داریم و در دسترس عموم قرار

جر سرا وسیله و محل مناسبی برای این فوق الذکر نیاز به تمرین داره و سایت مھا به فرھنگ مناسب در ھر زمینه ای از جمله موارد

در آخر به گفته . این سایت تشکر می کنم می باشه تا سطح فرھنگی خودمونو در این زمینه ارتقا بدیم و از این بابت از مسئوالن تمرین

 :((احمد شاملو(( 

 پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم

 ... بالھای دوستی مان را وگرنه می شکنیم

  ھدارتانخدا نگ

 آنکارا

 . متری قرار گرفته است850شرقی فالت بزرگ و مرتفع آناتولی در ارتفاع  شھر آنکارا در مرکز آناتولی بر لبه

ھا، در قرن دھم قبل از میالد توسط  منطقه به عصر برنز و تمدن ھاتیھا بر میگردد که در ھزاره دوم قبل از میالد توسط ھیتی تاریخ این

خود  از نژاد سلت اولین کسانی بودند که در قرن سوم قبل از میالد آنکارا را پایتخت. آمدند بعد از اینھا غالطیه ایھا. شدفرنگیھا جایگزین 

یکی از قدیمیترین کلمات در زبان سلتی ھای دریا دوست  که" لنگر"نام داشت، به معنی ) انکیرا Ancyra )این شھر در آن زمان. قرار دادند

" ماالزگیرت" سلطان آلپ ارسالن سلجوقی در زمان فتح. دست رومیھا و سپس اھالی روم شرقی افتاد  متعاقبا بهاین شھر. بوده است

یک موقعیت مھم برای ترابری ارتش و منابع طبیعی به قلمرو   آنکارا را که1073سپس در .  راه آناتولی را به روی ترکھا گشود1071در 

در مسیر کاروانھا به   مھم فرھنگی، بازرگانی و ھنری در زمان رومیھا، و یک مرکز بازرگانی مھمشھر یک مرکز این. ترکیه بود تصاحب کرد

مجددا زمانی که مال آتاتورک آن را به عنوان یک پایگاه . کاسته شد در حدود قرن نوزدھم از اھمیت آن. سمت شرق در زمان عثمانیھا بود

نقش این شھردر جنگ و  ,در نتیجه. انتخاب کرد، این شھر تبدیل به یک مرکز مھم شدرا رھبری کند، "جنگ آزادی " برای اینکه از آنجا

 .عنوان پایتخت جمھوری جدید ترکیه معرفی کرد  به1923 اکتبر 13ھمچنین موقعیت استراتژیک آن ، آنکارا را در 

 

 دیدنی مکانھای

 

 (مقبره آتاتورک(آنیتکابیر 

این مکان که در . است شھر، مقبره کمال آتاتورک ، موسس جمھوری ترکیه، قرار گرفته" آنیتپ"کننده در بخش  واقع بر روی یک تپه خیره

باستانی و مدرن است و به عنوان یک دستاورد معماری مدرن   کامل شده یک ھم جوشی شگفت انگیز بین ایده ھای معماری1953

نوشته ھا، نامه ھا و  اتورک را در خود جای میدھد ،وجود دارد ودر اینجا یک موزه که مجسمه مومی آت.است ترکیه بدون رقیب باقی مانده

لحظات مھم در زندگی او و در تاسیس جمھوری را ضبط کرده اند  اشیایی متعلق به آتاتورک، ھمچنین نمایشگاھی از عکسھایی که



 .میشوند ،دیده

 .ل شبھای تابستان یک نمایش نور و صدا اجرا میشودطو در. آنیتکابیر ھمه روزه و موزه ھرروز غیر از روز ھای دوشنبه باز ھستند)

 

 

  موزه ھا موزه تمدن ھای آناتولی

خارق العاده و منحصر از آثار  یک بازار سرپوشیده قدیمی به زیبایی بازسازی شده و ھم اکنون یک مجموعه. نزدیک است به ورودی ارگ

ھرروز .(ومیھا و نمونه ھای برجسته از گنجھای لیدیاایھا را در خود جای میدھدھا و ر پالئولیتیک، نئولیتیک، ھاتی ،ھیتی،فرنگیھا، یورارتین

 (.در طول تابستان موزه ھرروز باز است. غیر از دوشنبه ھا باز است به

 

 موزه فرھنگ شناسی

ھمینطور کارھای  مهدر اینجا یک مجموعه نفیس از ھنرھای دستی مربوط به فرھنگ عا.طلعت پاشا قرار دارد مقابل خانه اپرا در بلوار

 (.دوشنبه ھا باز است ھرروز غیر از.(دستی مربوط به مساجد سلجوقی و عثمانی موجود است

 

 سازی موزه نقاشی و مجسمه

ھمچنین گالریھایی .  تا امروز را در خود جای میدھد19قرن  نزدیک به موزه فرھنگ شناسی است و یک مجموعه غنی از ھنر ترک از اواخر

 (.ھمه روزه غیر از دوشنبه ھا باز است.(دارند مان وجودبرای نمایش مھ

 

 موزه جنگ آزادی

پارلمان  جدا میشود از سمتی به سمت دیگر به صورت مورب قرار گرفته است و در اصل اولین ساختمان در خیابانی که از میدان اولوس

دید ھستند ،در این مکان بود که جنگ آزادی طرح ریزی  ضبر طبق عکسھا و آیتم ھای مختلفی که در معر. جمھوری ترکیه در آن قرار دارد

دوشنبه  ھمه روزه غیر از.(مومی از رئیسان جمھور سابق جمھوری ترکیه در معرض نمایش ھستند ھمچنین تندیسھای. و رھبری شد

 (.ھا باز است

 

 جمھوری موزه

نمایشگاه اینجا وقایع مھم . ن ساختمان پارلمان جمھوری بوددومی که در نزدیکی موزه جنگ آزادی واقع است،در جایی قرار دارد که زمانی

 (.از ظھر بازاست  بعد5 تا 1:5موزه یکشنبه ھا و در تعطیالت مذھبی و ملی از .(خواھی را ثبت کرده است در اوایل دوره جمھوری

 

 بازی موزه اسباب

 .اغذ و غیره را در بر می گیردچینی، ک انواع اسباب بازی ھای ساخته شده از چوب، فلز،) جبجی-Cebeci )در

 (.از ظھر باز است  بعد5 صبح تا 10چھارشنبه ھا و جمعه ھا از )

 

  بناھای تاریخی

 

 ارگ آنکارا

رومی ھای شرقی و سلجوقی . تکمیل شد بنای این ارگ توسط غالطیه ایھا بر روی یک رخنمون گدازه مھم بنا شد و توسط رومیھا زیر

 اطراف و داخل ارگ که قدیمیترین بخش آنکارا است، حاوی بسیاری از نمونه ھای ظریف ناحیه. ا انجام دادندھا بازسازیھا و الحاقاتی ر

 2000زمان ھاتی ھا و ھیتی ھا حدود  منطقه آنکارا در. ھمچنین نواحی سرسبزی برای استراحت وجود دارند. معماری سنتی است

انه ھای باز سازی شده سنتی ترکیه در محوطه ارگ با تبدیل شدن به خ بسیاری از. سال قبل از میالد، مھد شراب بوده است

تاتر رومیھا بقایایی شامل  غذاھای محلی و بین المللی و شراب سرو می کنند، زندگی جدیدی را پیدا کرده اند سالن رستورانھایی که

ینجا یافت شده اند، در موزه تمدن ھای آناتولی تندیس ھای رومی که در ا .صحنه و پشت صحنه را می توان در خارج از ارگ مشاھده کرد

  .محوطه تماشاچیان ھنوز در دست حفاری است .ارائه می شوند

 

 معبد آگوستوس



از میالد به   بعد10در ) پیالمنس -Pylamenes) این مکان توسط پادشاه غالطیه ای. این شھر قرار دارد (اولوس Ulus )این معبد در بخش

 اھمیت این مکان به خاطر وجود. آنکارا باز سازی شد شد و در قرن دوم توسط رومیھا بر روی دژ باستانییادبود آگوستوس ساخته 

Monument Ancyranum) می دھد و  است، روحی که از پیمان سیاسی آگوستوس که جزئیات دستاورد ھای او را شرح) انکیرانوم مقبره

قرن پنجم این معبد توسط رومی ھای شرقی به یک  در. ده، محافظت می کندبه زبان ھای التین و یونانی بر دیوارھای معبد حک ش

 کلیسا مبدل شد

 

  حمام رومیھا

) اولوس -Ulus )میدان  در1927تمام ویژگی ھای جمھوری این بنا که در (واقع شده ) اولوس -Ulus)در"چانکیری" این حمام که در خیابان

 یک اتاق سرد، یک اتاق خنک و یک اتاق گرم در زمان امپراتور.آزادی ردم ترک در جنگبنا شده سمبلی است برای استقالل آتاتورک و م

Caracalla (به افتخار)بعد از میالد قرن سوم Asclepiosطبقه ھای اول باقی مانده اند امروزه تنھا زیر زمین و. ،خدای طب ،ساخته شدند. 

 

 ژولُین ستون

،برپا  Julian the Apostate بزرگداشت یک مالقات از طرف امپراتور روم از میالد احتماال برای بعد 362در ) اولوس Ulus) این ستون واقع در

 .است متر ارتفاع دارد و دارای یک دکوراسیون برگی مرسوم بر روی سرستون خود 15این ستون . شد

 

  :"مطمئن برای یک آینده امن و"بنای تاریخی 

مغرور و سخت کوش باشید و به خود : "آتاتورک به مردمش را در بر می گیرد  ساخته شد و پند1935در " گوِون"این بنای تاریخی در پارک 

 ".باشید باور داشته

 

  بنای تاریخی پیروزی

 نشان میدھد ساخته شده و آتاتورک را در اونیفورم) سیھییه -Sıhhiye)در میدان ظفر در بخش 1927 در

 

 بنای تاریخی ھاتی

و به گرامیداشت نخستین تمدن شناخته  این اثر تاریخی جذاب نمادخدایان ھاتی.ساخته شد ) یسھییه-Sıhhiye) در میدان1970دھه  در

 شده آناتولی می باشد

 

 مساجد

 

 حاجی بایرام مسجد

  به سبک سلجوقی15ابتدای قرن  مجاور معبد آگوستوس ،در) اولوس -Ulus )این مسجد واقع در

این مسجد به افتخار . به آن اضافه شد" کوتاھیا" کاشیھای 18شد و در قرن  ینان باز سازی توسط معمار س16ساخته شد و بعد ھا در 

 .ولی که آرامگاھش مجاور مسجد است ،بنا شد حاجی بایرام

  (اصالن حانه -Aslanhane )مسجد

ک ستون بندی دوگانه غیر این مسجد دارای محرابی از کاشیھای سلجوقی و ی. شد  بنا13این مسجد سلجوقی در نزدیکی ارگ، در قرن 

 .در کنار مسجد ،آرامگاه آھی شراف الدین قرار دارد. ستونھای چوبی است معمول از

 

 (اھی الوان -Ahi Elvan) مسجد

. به پایان رسیده است  ساخته و15 و اوایل قرن 14نزدیک ارگ یافت شده، در طول اواخر قرن ) اولوس -Ulus) بخش این مسجد که در

 .قرار دارد  گردو که با ظرافت کنده کاری شده ،مورد توجه خاصیمنبر ی از چوب

 (الدین عال -Alaaddin )مسجد

کاری شده از چوب گردو است که سنگ نوشت روی آن نشان می  این مسجد در داخل دیوارھای ارگ قرار دارد و دارای یک منبر کنده

 .اخته شده استتوسط فرمانروای سلجوقی ،مسعود، س 12دھد که این مسجد در قرن 

  Yeni Cenab Ahmet مسجد



منبر و . بر پا شد 16 معروف در قرن" سینان"مکان بزرگترین مسجد عثمانیھا در آنکارا است و به وسیله معمار این: ینی جناب احمد 

ست ساخت می باشد که نمونه ای از یک د)سنگ سماق قرمز(آنکارا محراب آن از جنس مرمر سفید خود مسجد ساخته شده از سنگ

 .قرار دارد) اولوجانالر -Ulucanlar) در خیابان) ینی جامی -Yeni Cami).بسیار ظریف است

 

 

  (کجا تپه-Kocatepe) مسجد

برجسته این مسجد که  اندازه و موقعیت. بزرگ نو ساخته ،با طراحی عثمانی کالسیک و دارای چھار مناره است این مکان یک مسجد

 .کرده است ا شده، آن را تبدیل به یک جای دیدنی بن1987 و 1967بین سالھای 

 

 پارکھا

زیبایی طبیعی  بخش بسیاری دارد که در سالھای اولیه جمھوری بر طبق اعتقاد آتاتورک که به درخت و آنکارا پارکھا و فضاھای باز لذت

،باغ گیاه )یز داردیک پارک تفریحی ن که"(گنچلیک"پارک : مھمترین این پارکھا شامل. اھمیت میداد ساخته شدند

 - & Seğmenler&Anayasa) &Kuğulu ; Demetevler & Cemre & Kale & Anıt & arikalar Diyarı & Kurtuluş Altınparkشناسی،

) التین پارک &انیت &گکسو &دییاری ھاریکاالر &کورتولوش &کوغلو & ابدی ایپکچی &گوون &اولر جمره دمت & کاله & سیمنلر & انایاسا

 .ھر بازی استکه یک ش

ھمچنین مدلی از خانه ای که  .وحش آتاتورک ھم اکنون یک شھر در حال رشد است و مکانی دلپذیر برای گذراندن یک روز مزرعه و باغ

 بازدید کنندگان می توانند محصوالت. رستوران عالی و تعدادی کافه وجود دارند ،یک) سالونیکا -salonica) آتاتورک در آن زاده شد، در شھر

 .کنند این مزرعه را چون آبجو عالی آن، بستنی سنتی، ماست، شیر و کوفته امتحان مشھور

 

 خرید

. کنند دیدن) اولوس -Ulus)نزدیک" چیکریکچیالر یوکوشو"مایل ھستند از فروشگاه ھای قدیمی در  بازدید کنندگان از این شھر معموال

جالب قدیمی و جدید را ،عالوه بر اشیای مسی، می  رد و بسیاری از اشیایمحبوبیت خاصی دا) باکیرجیالر چارشیسی(خیابان مسگران 

ارگ، می  با رفتن به باالی تپه به سمت دروازه. فرش، لباس، عتیقه جات و کارھای سوزن دوزی شده توان در اینجا یافت، مانند جواھرات،

اینجا . آجیل و ھر نوع محصول دیگری را می فروشند ده،توانید مغازه ھای جالب بسیاری را ببینید که ادویه جات، میوه ھای خشک ش

. یافت می شوند " تونالی ھیلمی واقع در چانکایا"و در خیابان "کیزیالی"مراکز خرید مدرن بیشتر در  .مجموعه ای است بزرگ و بسیار تازه

 متری، منظره با 125در ارتفاع " آتاکوله" باالی از. کایا می باشد چان"در " آتاکوله"و ھمچنین برج " کاروم"این منطقه شامل بازار مدرن 

. کل چشم انداز لذت برد رستوران چرخانی نیز وجود دارد که در آن می توان به شکل آسوده تری از. شھر وجود دارد شکوھی بر فراز تمام

 سایر" باتیِکْنت"در ) کارفور -SA Carrefour) و" میگروس آْکُکپرو"، "سوگوت اوزو" در" آرمادا"، "بیل کنت"،مرکز " اومیت کوی"در " گالریا"

  .فرصتھا برای یک خرید مدرن ھستند

 را بھ مھاجر سرا بپردازیم با سالم و احترام نوبت بھ ما رسید تا دین خود
 

قیمت  یران ایر بھ با پرواز ا2011جوالی 31مصاحبھ داشتم لذا تصمیم گرفتم كھ روز یکشنبھ   در آنكارا2011آگوست 04بنده در تاریخ پنج شنبھ 
 تومان بھ ھمراه ترانسفر 380000 شب بھ مبلغ7براي   تاخیر پرواز بھ آنكارا سفر كنم و ھمچنین ھتل سورملی را4:30 تومان و 420000

 .فرودگاھي تھیھ كردم
 
 دالر تست 50 حدودا با پرداخت 10  صبح بھ مطب دكتر رفتھ و راس ساعت9:30دوشنبھ پس از ترانسفر و تحویل ھتل راس ساعت  روز --

 دكتر کھ من فکر می کردم دکتر اونگان باید مرد باشھ ولی بعدش فھمیدم با ھمسرش کار  دالر بابت معاینھ خانم70خون و عكس از قفسھ سینھ و 
 جواب را گرفتھ 3ساعت و فرداي آن روز یعني سھ شنبھ  كار مدیكال تمام) ھیچگونھ واكسن زده نشد بخاطر اینكھ ھمھ واكسنھا تكمیل بود (میکنھ 

 .سفارت در روز مصاحبھ شد و ضمیمھ مدارك جھت ارجاع بھ
 
ویزای تحصیلی و گردشگری آمده بودن و بسیار دوستان خوبی ھم بودن بھ گردش در پارک  روز سھ شنبھ بھ اتفاق چند تا از دوستان کھ برای--
میخوان برن پارک کھ ھیچ گونھ ھزینھ ای نکن  ط قابل توجھ دوستانی کھو مرکز خرید کیزالی و اطراف رفتیم و خیلی ھم خوش گذشت فق آبی

  رایگان داره بخاطر اینکھ از میدان کیزالی سرویس
 
 .در آنكامال گذشت 3D روز چھارشنبھ ھم بھ گشت و گذار در شھر و دیدن فیلم سینمائي--



 
بھ داخل رفتھ و پس از ... رین و گرین كارتیھا و توریستي ھا وتفكیك صف مھاج  جلو سفارت بودیم كھ پس از7-45روز پنج شنبھ ساعت  --

 كھ یك ماه پیش ترجمھ و اصل - آپارتمان اصل سند- مدیكال بدون سي دي - مدرك دیپلم-  مدرك لیسانس-كارت ملي-شناسنامھ(مدارك تحویل اصل
سالن   قطعھ عكس و پاسپورت و با گرفتن شماره وارد2اه بھ ھمر)تومان ارسال شده بود  76000 آنھا را براي سفارت با پست دی اچ ال بھ مبلغ

بالفاصلھ پس از سالم دادن بھ خانم افیسر،ایشان گفتند دست   دالر لحظھ مصاحبھ رسید كھ819انتظار شده و پس از انگشت نگاري و پرداخت 
 .كردم ت است كھ بنده نیز چنینقسم بخورید ھرانچھ در این فرم ھا و مصاحبھ گفتھ مي شود درس راست خود را باال ببرید و

بعد پرسید کھ کارش چی ھست و شما چی کار میکند بعد درباره  بعد سوال شد كھ كجا كار مي كنید و ایا اینجا خصوصي است كھ بنده گفتم بلھ و
پرونده دیدم ازشون  و توشدم و پرسید چھ نوع معافی داری و بعد شروع کرد بھ تایپ کردن کھ من برگھ آبی ر سربازی پرسید کھ گفتم معاف

چیز کامل و درستھ ولی شما باید صبر کنید تا مراحل اداری پیش بره  پرسیدم کھ مشکلی ھست گفت خیر گفتم پس مدارک ناقص ھستش گفت ھمھ
ام تالشمون رو میکنم کھ میشم گفت حتما ما تم نیاوردم و گفتم زمان خیلی کم مانده تا آخر سپتامبر بھ نظر شما من تا اون موقع کلیر باز ھم طاقت

 پیوستم تا چھار ھفتھ و در نھایت پس دادن اصل مدارك و گرفتن برگھ آبي بھ صف منتظران كلیر زودتر کار شما رو انجام بدیم نھایت سھ
 
 رو تحویل و  ھتل12خرید ھای آخرگذرانیدم و یکشنبھ ھم کھ ساعت  روز جمعھ و شنبھ رو ھم بھ خوشگذرانی و شھر بازی و گشت و گذار و--

  بھ تھران برگشتم
انگلیسی ھم تا حد خیلی کمی بلد بودن ولی یک خوبی کھ   ستاره خوب و تمیز بود ولی فن کوئل داشت4 ستاره بود ولی در حد 5درمورد ھتل 

 . راحت بھ مغازه ھا دسترسی داشتم داشت نزدیک مراکز خرید بود و
 
زودتر ھمھ  سایت زحمت کشیدن و در تمام پرسشھای ما رو جواب دادن تشکر کنم امیدوارم کھ ھرچھاین  جا داره اینجا از تمام کسانی کھ برای --

  .از ھمھ دوستان متشکرم. دوستان ویزاشون رو بگیرن 

 
  بھ وقت آنکارا رسیدیم10:30بھ وقت ایران و 12 پرواز کرد ساعت 21:30عمال ساعت   کھ17:15 جوالی با پرواز ایران ایر 31ما روز 

 .تومان شده بود800بودیم کھ با پرواز نفری   ماه پیش رزرو کرده1.5ھتل سورملی رو از . ترانسفر داشتیم وبھ استقبال ما آمدند
 .ھم خوب بود لیر میشد خیلی6برای ما کھ دوبار بھ مطب دکتر ویکبار بھ سفارت رفتیم کھ با تاکسی و  ھتل سورملی ھتل خوب و تمیزی بود و

ھا فقط ترکی میفھمیدن بجز اندکی کھ یک نفرشون میدونست صبجانھ ھا  ولی رسپشن.برای ایرانیھاست ھر کھ میآمد اون طبقھ بوداونجا یک طبقھ 
 .کامل ھمھ چیز داشت ھم خیلی خوب بود و

 ویزیت دکتر خالصھ ما دوشنبھ رفتیم صبح آزمایش و بعد برای بعد از ظھر ھم
 خوب بود و برخالف چیزی بود کھ فکر میکردم و برخورد منشی و سایر بسیارخانم دکتر بودن و بسیار خانم خوب :نکتھ

شنبھ ساعت 5 شنبھ جواب دکتر رو گرفتیم و4ما . دالر دونفر ھزینھ پزشکی مان شد240تمام و حدود  واکسن نزد و فقط چند تا سوال پرسید و
  درب سفارت بودیم7:45

اصل  خل شدیم بعد بھ صف اصل مدارک رودادیم کھ فقط شناسنامھ کارت ملی سندازدواج ومدارکدا خیلی با احترام ما رو بھ درب اول و بعد دوم
  .و رسید دی اچ ال.بردیم اصل ترجمھ ھا رو ھم قبال فرستاده بودیم فقط کپی ھا رو. تحصیلی برنده رو گرفت

دالر برای دو 1638 انگشت نگاری یکبار برای پرداخت نشستیم یکبار صدا کردند برای و مصاحبھ فارسی را انتخاب کردیم رفتیم داخل سالن و
  یکبار ھم برای مصاحبھ نفر و

چیھ؟ھمین و بعد از ھمسرم پرسید خدمت رفتی گفت نھ معاف شدم بعد گفت کار  از من کھ برنده اصلی بودم پرسید کارت چیھ و کار شرکت
  شرکت جیھ

 .دارید سھ ھفتھ تا یک ماه  و آقا شما مراحل اداریکھ شرکتشون ھم خصوصی بودبعد گفت خانم شما برو یوپی اس
 خالصھ ما برگشتیم ھتل

 : چند نکتھ
 خییلی خوش گذشت آنکارا بھ ما

 کھ از ھمین جا بھ ھردو و ھمسران محترمشان سالم 1معجزه خاموش و نیما  بھ خاطر دوستای خوبی کھ توی مھاجر سرا پیدا کرده بودیم از جملھ
 .کنم برای تفریح حتما بھ شھر بازی باغ وحش و پارک آبی بریدپیشنھاد می .عرض میکنم
پس بھ صرفھ تره کھ خودتون  6:30و5:30حرکت داره و برگشت ھم 10.11.12در میدان کیزالی سرویس رایگان داره کھ ساعت  آکوا پارک

 .برید
 رفت آنکامال ھم کھ با متروی قرمز بھ راحتی میشھ

 .خرید کھ بسیار جای خوبیھ برای. باید پیاده بشیدھمچنین شھربازی کھ ایستگاه اولوس
  داشتند و بھترین مشاوران ما بودن تشکر فراوان میکنم و در پایان از ھمھ دوستان مھاجر سراییم کھ کمک شایانی در پیشبرد کار ما

 
اطالعات  ل ھمھ شبیھ بھ ھم ھستن و یک سریکرده باشین حتما بھ این نتیجھ رسیدین کھ در ک دوستان عزیز اگر سفرنامھ ھای بچھ ھا رو دنبال

 چندتا نکتھ کھ بھ نظر خودم مھم ھست رو براتون میگم سفرنامھ من ھم مشابھ دوستان دیگھ ھست بھ ھمین دلیل من فقط. رو بھتون میدن 
باشید ، کسانی بودن کھ بھ ھمین   کرده ھفتھ قبل کپی ھا رو پست2مدارکتون کامل باشھ ، این خیلی اھمیت داره و حتما  اول اینکھ مطمئن بشین کھ

این قضیھ ھم . حتما یک آدرس در آمریکا داشتھ باشید کھ مدارک بھ اون آدرس بیاد   روز عقب افتاد ، اگر اسپانسر ندارین2دلیل مصاحبشون 
توی سایت ندیدم کھ ریز نمرات من ھیچ جا  سعی کنین ریز نمرات رو ھم با خودتون داشتھ باشین ،. بعضی دوستان مشکل ساز شده بود برای



گفتھ بود کھ  دانشگاه و دبیرستان رو ترجمھ کردم و بردم ، بعد اونجا دیدم کھ افیسر بھ بعضی افراد الزم باشھ ولی خودم برای اطمینان ریز نمرات
  !!!من تا بھ حال ھمچین مدرک دانشگاھی ندیدم و برو ریز نمرات بیار

 . ھ بھ یک ضرب ویزا گرفتنتون کمک میکنھکال ھر چھ مدارکتون کامل تر باش
بھش البراتوار دوزن میگن و بھ تاکسی بگین خوب  نکتھ دیگھ ھم اینکھ مطب دکتر و آزمایشگاه در ساختمانی بھ اسم دوٍزن ھست فکر میکنم یک

 .میشناسن
 ! میده نشی فورا بھتون اختارمنتظر نشستین با کسانی کھ از معاینھ برگشتن صحبت نکنین چون م سعی کنین توی مطب دکتر کھ

نداره خیلی بھ خودتون برسین ، کراوات بزنین یا آرایش عروس کنین  وقتی بھ مصاحبھ میرین سعی کنین با ظاھر ساده و ھمیشگیتون برین دلیلی
دنبال صداقت میگرده ، البتھ شما  ولی مرتب ھستن ھمیشھ دلنشین تر بھ نظر میان ، ھمینطور صادق تر ، و افیسر توی ظاھر ، آدمھایی کھ ساده

  این نظر شخصی منھ ،
یک سالم و احوال  شد ، افیسر یک آقای جوان چشم آبی بود و بسیار مودب و خیلی خوب فارسی حرف میزد ، با مصاحبھ من خیلی راحت انجام

در مورد شغلم پرسید و .  سوال از من پرسید 2کال ! بخورم عذرخواھی کرد  پرسی گرم شروع کرد و بعد خیلی محترمانھ از اینکھ باید قبلش قسم
و گفت شما مشکلی ندارین و آدرس  و بعدش بھ اصل مدرک پیش دانشگاھیم یک نگاھی انداخت. اسپانسرم چھ نسبتی با من داره  در مورد اینکھ

پاسپورت و یک پاکت کھ نوشتھ بود بعد از ظھر یو پی اس مدارک رو اورد بھ ھتل  2فردای روز مصاحبھ ساعت . ھتل رو بدین بھ یو پی اس 
  .نکنین بازش

بتونھ کمک کنھ ، من ویزامو یک ضرب گرفتم و خیلی از اونچھ  خب این ھم سفرنامھ ی من ، سعی کردم کوتاه و مفید باشھ ، امیدوارم خوندنش
اطالعاتشون رو اینجا در  مھاجر سرا کھ، انشاال کھ برای شما ھم ھمینطور باشھ ،ممنون از ھمھ ی بچھ ھای  کھ فکر میکردم راحت تر بود

  اختیار ھمدیگھ میزارن ، ھمیشھ شاد و سالمت باشین

 
 سالم دوستان عزیز

گفتن ولي من ھم یھ مختصري مي  ما دیگھ آخراي مصاحبھ ھا بودیم و ھمھ چي رو قبال.بیایم این جا و سفرنامھ بنویسیم باالخره نوبت ما شد كھ
  :كار كردیمنویسم تا ببینین اونجا چي 

ھتلمون ھم .ھمھ چي مرتب بود.كردیم بھ سمت آنكارا پرواز AIRBUS A300  آگوست با دوساعت تاخیر با ھواپیماي3چھارشنبھ  با پرواز روز
 ولي بھ.بعد ھم اتاقاش بھ شدت كوچیك ھستش و گرم.صبحانھ ھاش بود كھ ھمیشھ تكراریھ ھتل بدي نبود ولي خوب از چیزاي بدش.رویال بود

 240واكسني ھم نخوردیم براي دو نفر شد .راحت بود روز پنج شنبھ رفتیم مدیكال و جوابش رو جمعھ گرفتیم خیلي ھم.فارت خیلي نزدیك بودس
 .مصاحبھ دیگھ گشتیم تا روز.دالر

یھ .ي وارد سفارت شدیمكردن پاسپورت ھا و انجام مراحل امنیت بعد از چك. صبح رفتیم دم در سفارت و توي صف گرین كارت وایسادیم8ساعت 
 .اصل مدراك رو گرفت و شماره داد.در ضمن خوش اخالق ھم بود.صحبت میكرد خانم بود كھ فارسي ھم

خیلي خیلي خوش برخورد .منتظر ما بود) ستاري(مرتب انجام انگشت نگاري و پرداخت پول ھمون آقاي مو بور و مو كوتاه با ریش ھاي بعد از
پزشكي دارم و توضیح  اوا از ھمھ راجع بھ كار من پرسید و بعد ھم راجع بھ سربازي كھ گفتم معافیت.خوردیم سي قسمبعد از سالم و احوالپر.بود

نكتھ جالبي كھ .پرسید و بعد ھم راجع بھ اسپانسر و آدرسي كھ توي فرم ھامون بود بعد از ھمسرم راجع بھ كار.اون ھم كامل فھمید.دادم علتش رو 
آفیسر بھ ما گفت كھ ھمھ مدارك شما كاملھ اما ما كپي  و بعد از تمام سوال ھا.ا از اول برگھ آبي رو توي فرم ھامون دیدیمتونم بگم اینھ كھ م مي

اگھ االن بھ من بدین  اونم گفت.كھ ما گفتیم ما ھمین االن ھمراھمونھ.و بھ ھمین خاطر یكم پروسھ طول مي كشھ پاسپورت اسپانسر شما رو نداریم
 .رو بھمون داد UPS و برگھ این بود برگھ آبي رو خط زد.ا بھتون بدم ھمین االنمن میتونم ویز

 
 این بود سفرنامھ من. كال دو روز طول كشید تا ویزاھامون اومد دمھ در ھتل

 : یك سري نكات ھست كھ در پایین اضافھ مي كنم
 باشین مطمئن.ھ لیدر ھا بدینبراي ھیچ كاري الزم نیست الكي پول ب.بھ آساني قابل انجام ھست ھمھ كارھا.1
من ھم براش . سال نخوندي12ما مي گرفت گیر داد كھ چرا  دمھ در خانمي كھ مدارك اصلي رو از.ولي لیسانس داشتم.من دیپلم فني بودم.2

حاال نكتھ جالب .ینكن دانشگاھي متقاعدش كردم و اون گفت از نظر من مشكلي نیست شما باید آفیسر رو قانع توضیح دادم و بھ كمك ریز نمرات
این رو براي این گفتم كھ اونھایي كھ دیپلم .كارشناسي خوندي و من ھم گفتم بلھ اینھ كھ آفیسر اصال ھیچي نگفت راجع بھ این موضوع فقط گفت

 .یرمبرق تونستم ویزاي یك ضرب بگ دارن و بعدش ادامھ تحصیل دادن نگران نباشن من با دیپلم فني و مدرك كارشناسي مھندسي فني
 براي من بھ درد خورد.دانشگاه ھم ھمراھشون باشھ بد نیست كساني كھ دیپلم فني دارن اگھ ریز نمرات.3
 

 .ھتل ددمان جمع بودن بیشتر اونھا در.مھاجر سرا ھم اونجا دیدیم مخصوصا توي فرودگاه آنكارا در راه برگشت در ضمن بیشتر بچھ ھاي
 

بھ امید موفقیت براي .بسیار سپاسگزارم.جواب من رو دادن و كمكم كردن قدرداني كنم عزیزاني كھ اینجااز اینجا مي خوام از این سایت و تمام 
 دوستان ھمھ

 
 

RE: سفرنامه و تجربه مصاحبه در آنکارا  



 است ھت بھتر از ننوشتنکمي با تاخیر ولي به ھرج

 (!سفر است-باال در نوع خودش و از نظر حجم، یک(خودتون رو برای یک سفرنامه ی مفصل آماده کنید

 اوايل مرداد عازم ترکیه شديم) برنده(من و ھمسرم

 زمیني انتخاب کرديم سفرمون رو

 .فر رو از ترمینال آرژانتین تھیه کرديماتوبوس رويال س به توصیه يکي از دوستانمون که در آنکارا تحصیل میکنه، بلیط

 .کنید مسافرش زياده و به ھمین دلیل ممکنه نتونید براي برنامه ھاي فوري ازش استفاده ترافیک اين مسیر باال و

 :تھیه بلیط اتوبوس آنکارا

 تھران، ترمینال آرژانتین :محل

  ھزار تومان80نفري : قیمت

 پاسپورت :مدارک الزم

 

زدن و فرداش بردیم بانک با نشون دادن بلیت ھا و پاس ھا و حضور  م، بلیتمون رو دادیم مدیریت رویال سفر مھر دوم روما یه کاری کردی

 . تمنی از بانک سامان خریدیم1055در کل، دالر  خودمون، دوھزار دالر

رو خالي  وبوس به شھر شما میرسه، جاتونسوار شید، بايد ته بلیت رو برگردونید رویال سفر تا ات اگه خواستید مثل من تو شھراي مسیر

 .نگه داره

 ساعت از کل مسیر رو کاسته بودیم سوار 7برامون نزدیک تر بود و  یک ھفته زودتر بلیت رو خریده بودیم و ھفته ی بعدش، تبريز، که

 .شديم

 .ھا بود که صندلي ھاي نسبتا راحتي داشت VIP از اين موسوم به. راحتي بود اتوبوس

 4تقريبا ھر (اندازه ي خیلي کافي لي يک بار مصرف، بالش يک بار مصرف، پذيرايي نوشنیدي گرم و سرد، توقف در مسیر بهصند روکش

 (!بھمون میداد wifi جي خريده بود و با3(ترکیه ، اينترنت وايرلس در تمام مسیر داخل)ساعت يک بار

 شديم  از تبريز سوار20:30ساعت 

 شديم ید و ھمراه چمدون ھامون از اتوبوس پیاده به مرز بازرگان رس1:30ساعت 

 .از مرز خارج شديم... ترکیه و   ساعت انتظار در صف عوارض و مھر خروج و مھر ورود به3 بعد از 4:30ساعت 

  رسیدم آنکارا23:30ساعت 

 

چیزای عجیبی . سرزمینشون ارتباط برقرار کنیم اتوبوس رو پیشنھاد میکنم، مناظر دیدنی زیادی داشتیم، و یه جورایی تونستیم با انتخاب

 تا 100یو، می تونستم تعدد مساجد در دھات و شھر ھاشون بود طوری که در یک و دیدیم یه مورد معماری یک دست مساجدشون و

ولی ھر ساله دیواراشو رنگ روشن  خونه ھاشون اکثرا قدیمی ھستن) غلو نکردم، ارزروم رو ببینید.(مسجد رو براتون بشمارم مناره ی

 .میزنن و خیلی کارتونی بودن

 

 

از قبل   لیري رفتیم ھتل دنیز آتالنتا که20پیاده شديم و از اونجا با يه تاکسي ) کی خان.کی نمی دونم. اسمش یادم نیست....(ا پل م

 رزو کرده بوديم

رايج کشورشون استفاده کنید چون نسبت ھاي برابري ارز رو طوري حساب  براي پرداخت ھاي غیر از دکتر و سفارت حتما از پول: تذکر

 .ضررتون میشه نن که خیلي بهمیک

  ساعت اتوبوس خوابي، رسیديم ھتل23خسته و ھالک از 

 :به واقعیت نزدیکتر است تصاویر سایتش و عکس ھایی که

 :این تصاویر رو از سایت تریپ ادویسور برداشتم. اصال اینطور نیست شاید کمی تاریک و کثیف به نظر بیاید ولی

 



 

 
 .و من شکایتی ندارم. که عکساشو ديدیدسه ستارھي دنیز آتالنتا دقیقا ھموني است  ھتل

فقط ھزينه سه شب رو پرداختیم اونم به  بدو ورود از ترس اينکه نکنه ھتلش به درد نخوره يا ھتل مناسب تري بتونیم گیر بیاريم، در

 ( لیری30ضرر !(دالر

که  و ھمچنین کولر گازي داشت" آقاي نجاتي"پنجره خوبي رو به خیابان )  دالر68 لیر يا 130 شبي -دونفر (بوديم اتاقي که ما گرفته

 .خوشبختانه از اين حیس خیلي خوشآيندمون شد من خیلي روش حساب کرده بودم و



 .وض میشدي مالفه ھا ھر روز ع سرويس بھداشتي نصبتا تمیزي داشت و ھمه

 

انجام رسونديم و باک حوصله  ھتل، يک پرواز شناسايي در خیابون ھاي اطراف به صبح اول بعد از صرف صبحانه مفصل و مجاني

 .ندبرگردو مون ما رو تا میدان کیزالي پیاده رسوند و

از طرفي کمي . شھر محسوب میشه نزديکه و اين يک حسن بود خیابان نجاتي بي يا ھمون آقاي نجاتي، خیلي به بلوار آتاترک که مرکز

 .داشت با سفارت و دکتر فاصله

 لیري اونجا 2.5و حداقل روزي يک عدد الھماجون  ABA دور و بر ھتل پر بود از فست فود ھاي ترکي و غیر ترکي که ما بیشتر میرفتیم

 !نوش میکرديم

 

 دقیقه 10لیري و بازم 1.5پیاده روي و يک کورس اتوبوس   دقیقه15و دکتر رو ھم با  (مشاھده ی نقشه)تا سفارت فاصله ي ھتل

 .پیاده روي میرفتیم

توقف نداشت و ما تا پارک قو باھاش  ار میشديم و متاسفانه نزديکاي سفارترو میدان کیزالي سو) اگه اشتباه نکنم(114خط  اتوبوس

 .فال بود و ھم تماشا میرفتیم و بعد قسمتي از مسیر رو برمیگشتیم که ھم

 

رفتیم در سفارت و  !چون آدرس رو فراموش کرده بوديم با خودمون ببريم روز دوم اقامتمون رو با دوست دانشجومون رفتیم دکتر و

اتاق . جا ھستن اين سايت و اعضاش ھمه.(يکي از بچه ھاي ھمینجا رو اونجا ديدم و آدرس رو ازش گرفتیم آدرس رو پرسیديم که اتفاقا

 (خان ھمـــــه جا  خان اونجا، زبلزبل خان اینجا، زبل. انتظار دکتر ھم سه خانواده بودن

 دالر 230براي دو نفر . نخورديم چون ھمه رو پاستور روي کارت آورده بوديم ھیچ واکسني. و آزمايش داديم (مشاھده ی نقشه) نھايتا

 .مو قرار دو روز بعد رو براي گرفتن جواب گذاشتی پیاده شديم

 

 رفتیم شھربازي و کمي عالوه به پرسه زني در شھر و فروشگاه ھا و خريد پوشاک نه چندان باب میل، يک بار در طول چند روز اقامتمون

رفتیم پیش پدر  و يک روز ھم) آدرنالین رو سوار شديم و کلي کیفور شديم يک بازي جالب به نام(ھیجانات و استرس ھايمان را دفع کرديم

 .مجموعه ي سرگرم کننده اي بود ، آتاترک که!ترک

 

 

 . خودمونو رسونديم سفارت8حدود ساعت  روز مصاحبه

 تقريبا شلوق بود

 گرين کارتي ھا و اگر اشتباه نکنم دانشجو ھا کھا،سه سته بوديم، تر



 .بوديم  نفر ايراني20-15صف ما حدودا 

 ھمه مشتاق و کمي عصبي

  !ايراني ھا ھمه کت و شلواري من با لباس راحت و خنک رفته بودم ولي بقیه ي

 .ست خودش تطبیق میدادھا رو میگرفت و میبرد تو و با لی نگھبان ھاي در ورودي اول ھمه ترک بودن و يکیشان پاس

ھمه ي  بودن و معموال خانم ھا وقتي میخواستن بازش کنن، به طرفش کشیده میشدن و اينم بگم که درب ھاي سفارت خیلي سنگین

 .خودتون درھارو بايد از داخل با درب باز کن باز کنن بعد شما اون رو بکشید طرف

. سوم رسیدم به اون خانمه که فارسیش مثل خودمونه يم و درب دوم و دربدرب سنگین اول رو که رد کرديم از گیت نگھباني رد شد

انتخاب  بررسي کرد و پرسید ازمون که دوست داريم مصاحبه به چه زباني باشه که ما فارسي رو مدارک رو گرفت و کمي کاستي ھا رو

 .رد سالن انتظار شديموا کرديمو يک نوبت براي افسر فارس زبان ازش گرفتیم و بعد از گذشتن از در چھارم

 

صندلي ھاي فلزي که ھمه رو به ديوار . قديمي بود و اثري از نظم محیطي نبود ھمه چي. راجع به وضعیت سالن بگم که خورد تو ذوقم

 !ما به مصاحبه کننده ھا بود بودن و پشت

اون جا بود که به حرف بچه . ن فاصله ايجاد بشهکار چه لزومي داره و چرا بايد اي اين کمي استرس زا بود چون من پیش خودم میگفتم اين

 ... اينجا فکر میکردم که میگفتن با دوربین نگاتون میکنن و ھاي

  .بوديم من و ھمسرم يه کیس خاص

 کیس نامبر سه رقمي بوديم ولي در مرداد سر مصاحبه حاضر شديم •

 نامه اول نگرفته بوديم و تا اواخر اسفند کامال بالتکلیف بوديم •

 و عقد نامه نداشتیم ا را از روي بي اطالعي کامل، متاھلي پرکرده بوديم که درحالي که مجرد بوديمفرم ھ •

 مصاحبه، براي اين روز آماده شده بوديم ترديد ھاي خیلي زيادي براي رفتن داشتیم و بعد از دو بار به تعويق انداخنت •

مصاحبه المثني رسید دستم، خانواده ھامون با   چند ھفته قبلدانشگاه به من گواھي نمیداد، کارت پايان خدمتم گم شده بود و •

زندگي مشترکمون بود و خرج ھاي ترکیه که میتونست به گرفتن برگه قرمز منجر  رفتنوم موافق نبودن و حمايتي نشديم، اول

 ... سخت بود و شه برامون

 

 خوندن حدود نیم ساعت انتظار کشیديم تا شماره مونو

 رو ھم 230برگرديم سفارت براي مصاحبه و ھمچنین فرم   بود که گفت ما ترجمه ھا رو چون نفرستاديم، بايد فرداخانمي انگلیسي زبان

 .!براي من نداشتن

فرستاديم  ptt ترکیه و از اونجا با پست رو به علت نزديک بودن تاريخ ازدواج و مصاحبه نفرستاده بوديم و با خودمون برديم 230ما فرم 

تحويل  نرسیده بود و من از اونجا که فکرش رو کرده بودم، کپي ھايي که تھیه کرده بودم رو ز دو روز ھنوز به دستشونسفارت که بعد ا

 .و از سفارت خارج شديم. دادم

 

 .فرداي اون روز دوباره برگشتیم

 با کوله باري از تجربه اينبار

 رسونديم دوباره رفتیم و اينبار مراحل انگشت نگاري، پرداخت پول و مصاحبه رو به انجام روال ديروزي رو

 .ياد جاستین تمبرلینک مینداخت بود و ريشش رو آنکارد کرده بود و منوm افسر ما ھموني بود که امضاش شکل

میشد درکش ازش به وضوح کم میشد و با سوال ھايي سعي میکرد جمالت رو  التم کمي طوالنيفارسي رو به زور حرف میزد و اگه جم

 کنه بشکنه و ساده

 .تھیه ي پولھاي حساب ھامون بود اول راجع به تحصیالت خانمم پرسید بعد سربازي من و سوال سومش راجع به منبع

 ... یم يا نه و چه زماني بوده ومراسم داشت سوال آخرش ھم راجع به تاريخ و کیفیت ازدواجمون که

 ھمسرم چشممون میخکوب شده بود به برگه آبي روي میز شیشه اي اين آقا در ھمه ي مدت اين جواب سواال منو

صورت مشکوکي انتظارمون رو  کرديم که اينقدر شفاف بريم اونجا که رنگ اين برگه ي آبي رو نبینیم ولي ديدم که به ما کلي سعي

 برگه شروع کرد به نوشتن و تیک زدن اونمیکشه و کم کم 



 !!!خانمم رو روش داشت آخر سر برگه آبي و مدارک و پاسھامونو داد و برگه آبي رو به ھمراھش که اسم

 چرا بايد برگه آبي میگرفت خانم من ھنوز دانشجوه و ھمه عمرش فقط درس خونده و نمي دونم

 روبروي سفارت نمايندگي سیروسفر و بلیت بازگشت رو براي عصر ھمون روز تھیه مکمي در شک برگه آبي اومديم بیرون و رفتیم مستقی

 کرديم

سرکرديم و سوار اتوبوس شديم و راھي سرزمین  تحويل داديم و عصر رو جند ساعتي خونه ي دوستمون) 90دقیقه (12اتاق رو ساعت 

 پدري گشتیم

 

در نحوه ي اعالم کیس  ه يکي از اونا ھمون دوستي بود که به اتھام ابھاماز بچه ھا سر صحبت رو باز کرديم ک توي اتوبوس با سه نفر

 .قبل از ماھا و از طريق ايمیل دريافت کرده بود آخه اون کیس نامبرش. نامبرش عضويتش رو از سايت توقیف کرده بودن

 زتر برگشتیممصاحبه اومده بودن و ھمه کلیر خورده و کمي دست از پا درا دونفر ھم دانشجو بودن که براي

 خوشحال بوديم که کلیر خورديم و برگه ي قرمز نگرفتیم البته ما

قبول نکرده  به خاطر ديپلم ھنرستانش رد شد و جالب اينجا بود که چندين سال سابقه ي کارش رو ازش ھمون روز يکي از خانواده ھا

 .بودن

 .میخوردن خانم ھا اکثرا ويزا میگرفتن و آقايان بدون استثنا کلیر

 

 

که اگه با اتوبوس تشرف بردین آنکارا یا برگشتید ایران، با  تجربه ای که من کسب کردم ولی فرصت استفاده ازش رو نداشتم اینکه

 .بیاییدو برید "مترو"اتوبوس ھای 

 .آنکارا ھم خط برقرار کرده-تبریز مترو اسم یکی از شرکت ھای مسافر بری ترکیه ست که اخیرا برای مسیر

جلوشه، می تونه گوشی بزاره و فیلم از  LCD ھمه شون اینترنت دارن، ھر مسافر یک :اینه که... وبوس ھای رویال سفر و فرقش با ات

 .انتخاب کنه و نگا کنه یا موزیک گوش بده یا فلشش رو بزنه یا بره اینترنت گردی لیست

 نظر من ھمینا برای انتخاب این سرویس برای رفت و آمد کافیه به

این به روحیات  ھرچند که. یک بار تورش خورده به جماعتی از اھالی دھات شرقی ترکیه و خیلی اذیت شده فت در برگشت،دوستم میگ

 .آدم و شانس شما بستگی داره

 .تھیه کنید) دقیقا آدرس ندام(خیابان مولوی تبریز روبروی حسینه بلیت تبریز به آنکارا رو می تونید از

 

 !! براي دريافت کلیر گذشته است و من ھنوز آلوده ھستماز انتظار من م21امروز روز 

 .ھمه ھي از اول، تمیز به نظر آقاي افسر بیايیم و کلیر نخوريم به امید اينکه

 

 .بدم امیدوارم تونسته باشم تصویر درستی از آنکارا و چیزایی که در پیش رو دارید بھتون. شد ببخشید طوالنی

   روال صدور ویزا برای شماموفق باشید و با آرزوی ساده ترین

 

 :سفرنامه سوم آنكارا

 سالم

سفرنامه اي بنويسم و سرتون رو  شرايطي كه ما داشتیم و اتفاقاتي كه افتاد آشنا ھستند و من تصمیم نداشتم دوباره اكثر دوستان با

 ....ولي. خاصي براي گفتن نیست به درد بیارم چرا كه تصور مي كردم اين بار ديگه مورد

 

تحمل كرديم، درست در موقعي كه كامال مايوس بوديم ھمسر من براي بار دوم كلیر  الخره بعد از ھمه نا امیديھا و سختي ھايي كهبا

ھمون لحظه به ھمسرم اطالع بدم و  در محل كار بودم و نمي تونستم خوشحالیم رو بروز بدم فقط تونستم. شماره مون اعالم شد شد و

سوي دوستان خوب مھاجرسرا به سمت من اومد و فقط توي اون لحظه مي  ه موجي از انرژي و تبريك ازتوي سايت ھم اعالم كنم ك

 .كنند خوشحال باشم و امیدوار باشم كه بقیه دوستان منتظر ھم اون لحظه رو تجربه تونستم از درون

 



 روز تعطیلي پیش روي 13-12با توجه به . بودبراي رفتن ن  ظھر چھارشنبه بود كه متوجه كلیرنس شديم و فرصتي12.5به ھر حال ساعت 

فكرمون افتاد   بعدظھر ھمون روز كه ھنوز سر كار بودم به4.5ساعت . اولین فرصت بعد از تعطیالت بگیرم سفارت تصمیم گرفتم بلیط براي

 مراجعه كنیم و بعد از اون تا رو وقت داشتیم كه به سفارت  شنبه5از اونجايیكه فقط . كه ھمون فردا صبح پنج شنبه بصورت ضربتي بريم

باالي كار و  ريسك خیلي بااليي داشت و به ھر دلیلي اگر دير مي رسیديم و يا اگر سفارت به دلیل حجم  روز سفارت تعطیل بود،12

ل ريسك رو به ھر حا. روز بالتكلیف اونجا بمونیم 13-12 متقاضیان اون روزھا چنانچه كارھا رو به موقع انجام نمیداد مجبور میشديم

شنبه بلیط  و يكي از دوستان ايشان تونستیم از تركیش براي صبح پنج شنبه رفت و برگشت sepinod پذيرفتیم و با ھماھنگي خانم

 .پرداختیم بگیريم و البته به دلیل نزديكي پرواز قیمت خیلي بااليي ھم

 

سالن سفارت تقريبا نیمه پر بود و از ھمه گروه . داديمتحويل  ظھر پنج شنبه سر ساعت مقرر به سفارت مراجعه كرديم و مدارك رو

گوشزد كردم و ازش خواستم  به آفیسر برنامه برگشت و نیز تعطیلي پیش رو را. بودند... التاري و توريست و ترك و  دانشجو و خانوادگي و

 ھست رو تحويل میديم و چنانچه جمعه ھمه پاسھايي كه دستمون ايشان ھم تاكید كرد كه ما تا. كه تا شنبه به دستمون برسه

خبري  رو چك كرديم كه ups به ھتل برگشتیم و شب سايت. بیاد كه نرسیم باھاتون تماس مي گیريم مشكلي توي اين فاصله پیش

تا ظھر صبح . دھند و بنابراين مورد غیر عادي نديديم مي ups طبق روال نرمال فرداي بعدظھر آنروزي كه پاس رو تحويل میگیرند به. نبود

جمعه  نكنه از سفارت زنگ بزنند و خوشبختانه تماسي نبود و خیالم بیشتر راحت شد كه حتما جمعه توي البي ھتل بست نشستم كه

میاورد نصف گوشت تنم مي ريخت كه البد سفارت  گوشي رو برام reception اين در حالي بود كه تا ظھر ھر بار مسول. تحويل مي دھند

 از روز كاري بود تصمیم گرفتیم جھت اطمینان بعد ظھر به سفارت بريم و اگر تونستیم مستقیم ه اينكه جمعه آخرينبا توجه ب! زنگ زده

ups شود بسته رو تحويل بگیريم و يا حداقل مطمئن بشیم كه بسته تحويل پست مي. 

 

بسته ....  اعم از دانشجو خانوادگي و كي اونجا بود يه نیم ساعتي نشستیم ھر.  رفتیم مامور دم در گفت فعال صبر كنید4ساعت 

حالیكه اينطور  وقتي بیرون میاد تحويل بگیريم در ups ما فكر مي كرديم البد بايد بسته رو از مامور ھاشون رو مي گرفتند و مي رفتند و

رو فرستاديم داخل كه  ups درفتیم و رسی. ولي نرفته بوديم  بريم اونجا4نبود و خود سفارت مستقیم میداد و حتي مي شد كه زودتر از 

 روز 10تا  میره. گفت مال شما ھا ھنوز آماده نشده و مشكلي ھم در مدارك نیست ولي امروز نمي رسیم بعد از چند دقیقه اومد و

 !!!!!!!ديگه

 

 و رسید رو برد داخل  مجددا ھي توضیح داديم و يكي ديگه اومد6نیامديم و تا نزديك  ولي كوتاه. خالصه بقیه اش گفتن نداره كه چي شد

از دم در تلفني صحبت كرديم  manager حتي دوباره ھمون جواب و تقريبا با ھمه مامورھا صحبت كرديم ولي گفتند با آفیسر مربوطه و و

 از آنھااز ما اصرار و !!! تعطیل شده و كسي از آمريكايي ھا ديگه داخل نیست بريد خونه االن ھم كه سفارت. ولي متاسفانه آماده نمیشه

 .ھم از جلوي سفارت حركت كرد و رفت ups ھمون موقع ماشین. انكار

 

جريمه و چونه زدن با ھتل براي تخفیف  نھايتا رفتیم دنبال تغییر بلیط و... اعصاب داغون كه چرا ريسك كرديم و عجله كرديم و  نا امید و با

 .....  روز اقامت اجباري و10به خاطر 

 

 ھم چك كرديم 6.45امید داشتیم و صبر كرديم حدود   آپديت مي كرد و تا اون موقع كمي6.5حول و حوش  ups طبق تجربه ھاي قبلي

. اي نداشت برگشتن و دوباره رفتن ھم به دلیل كمبود بلیط و ھزينه زياد آن فايده. موندني ھستیم خبري نبود و ديگه مطمئن شديم كه

داشتیم براي ھتل ھماھنگ مي . كلیرنس ھم اعالم شد ه، ديديم كه لیست جديدالبته توي اين فاصله كه گفتند سفارت تعطیل شد

ساعت  حدود. بزنیم و ببینیم قیمت و اتاق ھاي آنجا چطور است segmen گفتیم يك سر به ھتل sepinod كرديم كه به پیشنھاد خانم

ارت معطلش كرده بود و منتظر رفع و رجوع كارھاش بود و سف  روز كلیر شده و16-15 اونجا آقايي رو ديديم كه خانوادگي بود و حدود 8.5-9

سفارت ديده بود و ماجرا رو كه  ما رو دم. اومد بیرون و باالخره تونسته بود به عنوان آخرين نفر ويزاش رو بگیره نفر آخري بود كه از سفارت

  ببینیم آيا آنھا ھم نگرفته اند يا فقط ما دو نفررو پنج شنبه تحويل دادند و شنید گفت يكي از ھم ھتلي ھا ي ايشان ھم با ما مدارك

البته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. تحويل پست شده چك كرد و برگشت كه در كمال نا باوري و خوشحالي ديديم بسته ھاي ھمه مون. نگرفتیم

 داقل پاس خالي رو مي فرستند كهداره ھمه ويزاھا رو بده و چنانچه ويزايي باقي بمونه ح شايعه اي ھم وجود داشت كه سفارت تصمیم

بیايند كه البته صحت و  emergency ھفته بصورت مردم به كار و زندگیشون بپردازند و بعد از تعطیالت دوباره بیايند و يا ممكنه در طي

  .سقم آن معلوم نیست



 

از دفتر مركزي شروع  كت بسته حر9مطمئن شديم كه بسته تا شنبه ظھر میرسد ولي از شنبه صبح كه معموال ساعت  به ھر حال

ظاھر شد كه امكان جالبي  out for delivery پیغام آخر مبني بر  يكدفعه11.5آپديت نشد و از  ups میشه و سايت آپديت میشه، سايت

ل سري قب(داد  بسته روي نقشه و مسیر حركتش رو نمايش مي online موقعیت لحظه اي و GPS استفاده از ھم اضافه شده بود و با

 check-in ويزا دريافت كرديم و از داخل ھتل بصورت آنالين پرواز رو  ظھر بسته ھا رو با2نھايتا حدود ساعت ). من اين امكان رو نديده بودم

باال، ھواپیما كمي مسافران  در نزديكي تھران به خاطر وضعیت جوي اون. انتخاب كردم و با پرواز شنبه شب برگشتیم كردم و صندلي رو

 .!تشويق مسافران مواجه شد قلك داد كه نھايتا خلبان پس از فرود موفقیت آمیز بارو قل

مدارك تحويل داده بودند ويزاشون رو گرفتند و ظاھرا اضافه مونده بودند و كارھاي  طبق اماري كه از اونجا گرفتیم ظاھرا ھمه كساني كه

 .رو انجام دادند ھمه

 

و  holiday  روز میروند10طرفي ھم خیلي شنگول بودند كه دارند  د زحمت مي كشند و ازكامال مشخص بود كه خیلي دارن در مجموع

 روز 10كه برو  آقاي خانوادگي رو ھم بھش داده بود كلي سر به سرش گذاشته بود و باھاش شوخي كرده بود آفیسري كه بسته اون

 .تصمیم گرفته بودند ھمه رو به نوعي سورپرايز كنند مديگه و نھايتا بسته اش رو در آخرين لحظه تحويل داده بود و از طرفي ھ

 

گرفته نمي   سپتامبر تعطیل است و ھیچ مصاحبه اي انجام نمیشود و مدركي ھم تحويل6 آگوست تا 27از  سفارت اعالم كرده بود كه

 سپتامبر به بعد جواب 6از تاريخ  (first in-first out) دريافت شود ولي به مكاتباتي كه توي اين مدت با سفارت انجام بشه به ترتیب زمان

 .سايت ھم اعالم كرده میده و اين رو توي

 

تعطیالت و نیز روزاي پاياني بعد تعطیالت حجم كاريشون خیلي خیلي باال بوده و  نكته اي رو كه مي خوام بگم اينه كه اين روزھاي قبل

سعي خودشون رو مي كردند كه كار ھمه  اي ما واضح بود، داشتند تمامھر روز مراجعه كنندگان زيادي دارند و چیزي كه كامال بر ھست و

 توي اين شرايط طبیعي ھست كه ممكنه ايمیلي رو نتوانند به موقع جواب بدھند و يا .رو به موقع راه بیاندازند و واقعا جو مثبتي بود

بودند كه البته خود متقاضي ھا فھمیدند و برگشتند  ن دادهاشتباھي صورت بگیره و يا اينكه ھمون روز چند تا بسته رو اشتباھي به اينو او

سر كار با   روز استراحت كه بر مي گردند15-10مدام پیگیر كارتون باشید و مطمئن باشید بعد از  .2 نگران نباشید. 1پس . و عوض كردند

 يا ايمیل ھاي غیر متعارف ھر روز و تلفن روزانه و متعارف و سعي نكنید با روشھاي غیر. 3انرژي بیشتر و سر حال تر به كارھا مي پردازند 

نھايي موكول شد، اون رو به  توجه ھم داشته باشید كه اگر كار ھر كسي به روزھاي. تولید كنید و كالفه شون كنید كار اضافه براشون... 

تا جايي كه مي تونید به داخل برويد . اه نیايیداگر ھم جواب مناسب نشنیديد كوت  روز زودتر بريد و8-7يكي دو روز آخر موكول نكنید و حتما 

نیستند و پیگیري مي كنند ولي اونايي كه داخل  دم در ھم بد security البته ماموران. خود آفیسر ھا صحبت كنید و شرايط رو بگید و با

 .بیشتري دارند مسئول ھستند مطمئن تر ھستند و كارايي

 

ابراز لطف كردند و نیز مسولین سايت مھاجرسرا .... تشكر و ارسال پیام و دوستاني كه با رتبه وجا داره از كلیه . ببخشید كه طوالني شد

و  sepinod گرفتند از جمله خانم كنم و ھمچنین تبريك بگم به بقیه دوستاني كه توي اين فاصله كلیر شدند و يا ويزا صمیمانه تشكر

  .باعث افتخار بود ھمسر محترمشان كه ھمسفر ما بودند و آشنايي با ايشان

 

از كارھاي نا تمام، ممكنه كمتر بتونم به دوستان سر بزنم و از ھمین جا  با توجه به فرصت بسیار كمي كه برامون باقي مونده و انبوھي

 .البته تاپیك كلیرنس رو تا آخرين لحظه دنبال مي كنم .پوزش مي طلبم

  .رويزاي ھمه دوستان منتظ موفق باشید و به امید دريافت

 1 قسمت -سفرنامه آنکارا

 درود و سالم بر ھمه دوستان مھاجر سرا

به اینکه چرا اطالعات  ولی اول از ھمگی دوستان خوب و بزرگ منشم خواھش می کنم که راجع. که ادای وظیفه کنم نوبت من ھم شده

دارم تمامی کسانی که در این فضای مجازی من یقین ) ضایع نکنن یا به قول علما اجرشون و(من در جدول نیست من را سرزنش نکنند 

صفاتی که این  .انسان ھای شریفی اند که قطعا در ھمه ابعاد زندگی شون ھم مھربان و ھم بخشنده ھستند اطالع رسانی می کنند

رسالی به ھرجھت من در پست ھای ا. کامال عوض شد روزھا تصورم می کردم کمیاب و نایاب شده ولی با حضور درمھاجر سرا نظرم



 من جز اون دسته ای بودم که کیس نامبر نداشتم ولی در. در سفرنامه ھم تکمیل خواھم کرد قبلی مختصری از اطالعات را گذاشتم و

ھم اطالع رسانی کردم ولی برخی از دوستان  ھمون اوایل جز نفراتی بودم که از طریق ایمیل کیس نامبر را دریافت کردم که ھمون موقع

 .ندخیلی باور نکرد

 جدای از ھواپیمای درب و داغون که صدای موتورش تا آنکارا گوش ھمه را. آنکارا شدیم من و ھمسرم روز یکشنبه با پرواز ایران ایر وارد

در یک چشم . نیومده قیافه ھا دیدنی شد ی که متوجه شدیم نصف بیشتر بارھا مسافرانبه محض ورود وقت. نوازش داد و رو اعصاب بود

 رو گرفت و کارمند ایران ایر ھم انگا که نه انگار اتفاقی افتاده با خونسردیش و به ھم زدن سرو صدا و اعتراض ھمه فضای فرودگاه

نگران شده بودند و خالصه وضعیتی  چمدونشون بود خیلیبعضی ھا مدارکشون که تو . توجیھات مسخرش اعصاب ھمه را داغون کرد

 مدارک خودشون را (به قول علی دایی(سفر می کنند به نظر من اصال و ابدا دوستانی که در آینده برای مصاحبه به آنکارا. بود

 .برخورد نکنند  چمدون ھا نگذارند و بھتر که ھمراه خودشون باشه تا خدای نکرده با ھمچین مشکلیداخل

. و جماعت یکی یکی اومدن دنبال چمدوناشون!!! اوزلیھان ریختن کنار خیابون  ساعت چمدونا رسید و ھمه رو دم در ھتل24القصه بعد از 

 .که می گن مملکته داریم اینجاست! س گرفته بودند که بیارن دم در ھتل ھاوگرنه تو فرودگاه آدر. کرد متوجه شد ھرکی پیگیری

  شخصی اما چند تا تجربه

صبح تا .راتون انجام بدین برای زود رفتن عجله نکنینکا اگه وقت اینترتنی از دکتر اونگان گرفتین و خودتون بدون لیدر می خواھین -1

 10:30نزدیک  ما. شلوغ و شما ھرچه قدر ھم زود برین به سفارش لیدر ھا زودتر رسیدگی میشه تا شما  آزمایشگاه و البراتوار11ساعت 

ای رفتن عجله داشت که در مجموع داد و دکتر اینقدر بر  وقت6:30معاینه مون ھم آخر وقت ساعت . رفتیم و خیلی به شلوغی نخوردیم

واکسن ھم  تا سوال مرسوم سرو ته معاینه را ھم آورد و کارت واکسنمون چون تکمیل بود خوشبختانه  دقیقه ھم وقت نذاشت و با چند2

 .کردندھمکاری ) نامه دوم و پرینت وقت(ھمراشون نبود  برخورد پرسنل ھم خیلی خوب بود و حتی با چند نفری که مدارک. نخوردیم

مطب و خریدن ناز او خانم  اینترنتی از اونگان برای من و ھمسرم در دو روز کانفرم کردن که با یک کم چونه زدن در زمان گرفتن وقت: نکته

 .توپوله حل شد

 .جای آنکار می تونید با مترو و اتوبوس رفت و آمد کنید با یک کم مطالعه نقشه ھا و دقت به ھمه -2

 بلیط را از کیوسک ھا می تونین بخرین) بلیطی(ھم کارتی ولین واتوبوس ھا ھم پ -3

البته شعارش (باشید  از دکتر و آزمایشھا به گشت و گذار بگذرونید تا برای مصاحبه آرامش الزم را داشته سعی کنید بعد از فراغت -4

 .ونه بخشی از برنامه ھای قبل از مصاحبه باشهمی ت) آکوا پارک) رفتن به مراکز خرید ھمانند آنکارا مال و رفتن به پارک آبی)خوبه

حوصلشو داشته باشین و بخواین صرفه  البته اگه حال و.  لیر می گیرن با ایاب و ذھاب و یک وعده غذا65برای پارک آبی  تورھا: یک نکته

 10یگان استفاده کنین که ساعت کومروالر روبروی ساعت فروشی ناکار از سرویس را جویی کنین می تونین از میدان کیزالی اول خیابان

تازه می تونین روز چھار  .برای مطمئن شدن سایتش رو چک کنین که بعدا عوض نکرده باشن فحشم بدین. حرکت میکنه 12  و11و 

تفاده آخر خز بازیه ولی خوب امکانیه که گذاشتن و میشه اس-) لیره30دیگه  روزھای( لیر ورودیشه23شنبه برین که روز تخفیف و ھر نفر 

 .صورت روز شاد و خوبی را می تونین بگذرونین در ھر. کرد

 داشته باشین ایشاال باقی سفرنامه باشه بعد از مصاحبه دوستان تا اینجاشو

  2012  و چه2011ید کلیر شدن ھمه منتطران و ویزای یک ضرب مصاحبه ای ھا چه بفرستین به ام لطفا دعا کنید و انرژی مثبت

 ....ادامه دارد

 

  2 قسمت -سفرنامه آنکارا

 دوستان مھاجر سرا درود و سالم بر ھمه

 .سروران گرامی و دوستان نادیده عزیزم می کنم با تاخیر نسبتا طوالنی بخش دوم سفرنامه خودم را تقدیم شما

اما در  .فشردگی کارھای روزمره و اندکی دمق شدن از دریافت برگه آبی با چاشنی بی حسی و تنبلی را بگذارید به حسابعلت تاخیر 

ھمینطور شروع مجدد مصاحبه ھا از ھفته آینده و  این چندین روز بی خبری مطلق و سوت و کوری این تاپیک و تاپیک کلیرنس برندگان؛

حتما  دارند با این وجود که سفرنامه من ھمچین آش دھن سوزی ھم نیست ولی تصمیم گرفتم که هسفر عزیزانم که در این ماه مصاحب

 .امروز این کار را انجام بدم

داشتم بعد از دریافت جواب مدیکال دو روز را به گشت و گذار مشغول بودیم تا صبح  ھمانطور که در بخش نخست خدمت عزیزانم معروض

خود *)ھتل رویال(دیگری که ھم ھتلی ما بودند  از صرف صبحانه قدم زنان به اتفاق بانو و خانواده محترمیمصاحبه با خیال راحت بعد روز

 رسانده به محض رسیدن مامورین زحمتکش سفارت را دیدیم که در حال جمع آوری پاس ھا از  صبح به سفارت8را دقایقی بعد از ساعت 



 مقابل سفارت 8اخالقی اینکه بھتره قبل از  نتیجه گیری.( خود را تحویل دادیمصف ویژه مھاجرتی ھا بودند و ما ھم پاسپورت ھای

 (.باشید

نوبت بود که در  انتظار برای فرا رسیدن نوبت برای بررسی اولیه مدارک و دریافت اصل مدارک و گرفتن بعد از آن مرحله عبور از گیت و

 :اما نکته.ھستید ا آن آشناسفرنامه ھای دوستان به کرات به آن اشاره شده و ھمه شما ب

عکس خواست پس در صورت ارسال عکس حتما عکس اضافی  ما به ھمراه مدارک عکس ھا را ھم ارسال کردیم اما مجددا از ما -1

 .ھمراھتان باشد

 .وز تحویل دادیمھا را ھمان ر مدارک تمکن مالی باقی مدارک را بصورت کپی برابر اصل توسط مترجم ارسال کردیم و اصل ما به غیر از -2

 معادل ریال از بانک پاسارگاد و سند یک دستگاه آپارتمان؛ قرارداد) ھزار دالر50(حدود  در مورد تمکن ما عالوه بر نامه بانک برای دونفر -3

ومان آب  ھزار ت30(تومان را ھم ترجمه کردم   ھزار440 م و اجاره 25رھن آپارتمانی که در آن مستقر ھستم را نیز با پیش پرداخت 

محض  القصه با این ھمه تالش. شده بود که به نظرم آمد برابری دارد با یک سپرده بلند مدت قرارداد برای سه سال متوالی تمدید)خورد

 .نکرد رضای خدا آفیسر اصال ھیج سوالی یا اشاره ای را جع به اسپانسر و این ھا

ترکیه با اینکه به سه زبان روی در شیشه ای کلمه  کشور دوست و برادر درصد شھروندان محترم 90در حاشیه ورود به سفارت تقریبا 

که باعث  ھم به داخل فرستاده می شدند خود را با تمام قدرت با سرو کله به در دیگر می کوبیدند ورود نوشته شده بود و خارج از نوبت

 .انبساط خاطر عزیزان ھموطن منتظر شده بود

 

پایین و بدون  سفرنامه ھا اشاره شده اما انتظار در سالن ھیچ حساب و کتابی ندارد شماره ھا باال و وضعیت سالن انتظار بارھا و بارھا در

مخصوصا وقتی که سالن . شما نیم متری از جا می پرید و با ھربار شنیدن زنگ. ھیچ ترتیب خاصی با صدای زنگ خاصی اعالم می شود

 .منتظر ھستید خلوت تر می شود و شما کماکان

 :نکته

مبلغی که باید پرداخت شود اسکناس ھمراه داشته باشید اما تجربه من  در مورد وجه ویزا روایت ھای مختلفی ھست که دقیقا برابر با

اعتراضی پرداخت می کند  ر که اسکناس خرد داشته باشد باقیمانده پول شما را بدونمحترم باجه دریافت وجه اگ نشان داد که مسئول

دیگر ھموطنان عزیز حاضر درسالن یا منتظر بمانید تا اسکناس خرد جور شود و  اما اگر نداشته باشد شما یا باید خودتان به فکر باشید از

مسئله نیست و اسکناس خرد دارم من  من از خانم محترمه سوال کردم که گفتدر مورد . بزند تا باقیمانده پول خود را بگیرید شما را صدا

 دالری را برام 5کرده بودم نگه داشتم که خوشبختانه کار ھموطن دیگری که خودش   دالری ھا راکه از قبل آماده1با توجه به این مطلب 

مبلغ پول ھمراه داشته باشید تا کارتان راھت پیش  قیقا برابر بانتیجه که اینکه د. کرده بود و در صندوق بر به مشکل خورد راه افتاد خرد

 : نقل قول ایمیل سفارت.(برود

Diversity Visa application fee per person (please bring the exact amount due to the lack of change $819 ).  

 کردیم بیشتر گپ و گفت بود راجع به کار ھم از من و ھم از ھمسرم بود که فکرش را می اما مصاحبه برای ما که خیلی راحت تر از اونی

و ھیچ سابقه فعالیت دولتی ھم  ما ھر دو کار خصوصی داریم)شوخی و خنده با ھمان آفیسر خوش برخورد با ریش ھای معروفش و

یزای یکضرب که بصورت ناغافل یک لحظه گفتم تموم شد زدیم تو گوش و اینقدر مسیر مصاحبه خوب پیشرفت که من تو دلم. نداریم

 .در سپاه را زدو ما عوض ویزای یکضرب ضربه فنی شدیم و با برگه آبی راھی ھتل آفیسر ضربت سربازی

 .بمالید آقا سربازی رفتین پی برگه آبی را به تن: نتیجه

نگرفت و ھمگی برگ آبی گرفتند اما عزیزان کشور دوست  اون روز به غیر از یک خانم مجرد و آقایی که دانشجو بود کسی ویزای یکضرب

  !!!تشکیل داده بودند ups باجه برادر ترکیه صف عریض و طویلی در

من که فکر نکنم کت و شلورا و . حت باشیددر لباس پوشیدن و برخوردتان را .اصال سخت نگیرید. به ھمین راحتی سفارت انجام شد

 .ارمغان ویزا داشته باشد شیک بپوشید و مرتب ھر جور که راحت ھستید کراوات با خود

آبی دارید در ادامه از  از مصاحبه با ھر وضعیتی که ھستید اگر ویزای یکضرب شدید که نوش جانتان و اگر ھم برگ سعی کنید بعد

 .سفرتان لذت ببرید

تماشای رقص سماع  خالی از لطف نیست البته قدری خسته کنده است مخصوصا اگر روز شنبه باشد تا دیروقت به دیدن قونیه ھم

 . رفتیم که بسیار خاطره انگیز شدشدیم ما با تعدادی از ھم وطنان عزیزی که دوستان خوبی برای ھم. بشینید

 کارمندان ھتل. ستاره نیست اما ما با مشکلی برخورد نکردیم و محیطی آرام و ساکت دارد 4ھتل رویال مزایا و معایبی داشت در حد  *

یکی به سفارت و و بزرگترین مزیت آن نزد.داد اینترنت وایرلس خوبی دارد طبقه چھارم تو اطاق راحت جواب می. ھم خوب ھستند و مودب



 .دکتر اونگان است

 ھم 2012دوستان . شوند و تمام مصاحبه ای ھا ھم با ویزای یکضرب روربرو. زودتر تمام عزیزان منتظر کلیر شوند امیدوارم که ھر چه

 ھمینطور

   یکایک اعضای محترم مھاجر سرا با احترام برای موسسان، مدیران و دست اندرکاران و

  با سالم

 مقدمه

 -خانه  سپتامبر ھست و در فرودگاه آنكار منتظرسوار شدن به ھواپیما براي برگشت به13نويسم  االن كه دارم اين سفر نامه رو مي

 .خیلي دلم براش تنگ شده بود

  صبح به6 سپتامبر با پرواز تركیش رفتم و ساعت 7 ساله دارم 2.5اينكه يك بچه كوچك  م و با توجه به سپتامبر مصاحبه داشت12من روز 

 .داديم وقت تركیه رسیم آنكارا و با سرعت رفتیم دكتر و كاراي مديكال رو انجام

 :مديكال

نگھبان  مان معروف دوزن البراتوريھمین كه رفتیم دم ساخت. دوستان مي گفتن بسیار راحت ھست برنامه مديكال ھمانطور كه ھمه

خب قبال ھم بچه نوشته بودن كه ابتدا بايد بريم  "4 طبقه: " به فارسي گفت ... اونجا بدون اينكه از ما بپرس كه شما كي ھستین و 

. رفته بذارم ماي داد بي داد من داخل پكیج مديكالم عكس ياد. اونگان گفت يك قطعه عكس و پاسپورت   بعد اونجا منشي دكتر4طبقه 

رفتیم پايین ديدم عكاسي ھست گفتم ھمین جا عكس مي  سري. باشه: من. نه ھمین االن بدين: خانم. خانم میشه بعدا بیارم: من

 عكس ھم كه مثل. رفتیم باال عكس رو دادم بھشون . خسارت شماره يك.  لیر 30عدد كال  6  نفر3گیرم و مي برم براشون عكس از 

 آزمايشگاه 3خودش گفت بريد طبقه  . عكس گرفت رو برگ برامون آزمايش و عكس قفسه سینه نوشت. ا رحم كنهعكس زنداني ھا خد

كردن  بده اي داد بي داد نامه دوم رو يادم رفته بیارم گفتم ندارم گفت برو باال اگه قبول  حاال اونجا میگه نامه دوم رو–رفتیم اونجا . دوزن

پیش خودم مي گفتم ) منشي دكتر( بايد بنويسه  و بنويسن من گفتم شماره كیس يادم گفت نه اونبگو روي يك برگه شماره كیس تور

ناشي بود  يارو. رفتیم باال و شماره رو نوشت و ادامه ماجرا كه از من و ھمسر جان خون گرفتن  شايد فكر مي كنه من گیجم به ھر حال

شد صدامون كردن رفتیم باال زيارت خانم دكتر اونگان اول  كار ما كه تمام. نگوزد رگ دست من و پاره كرد آي درد گرفت و ورمي كرد كه 

يك  به ھر حال گفت شما... گرفت و شروع به سوال جواب كه سیگار مي كشي ، خال كوبي داري و  من رفتم تو اطاق كارت واكسن

بیرون خانم يك خنده بلندي كرد كه بله تو واكسن نوش  اومدم... . بعد معاينه قلب و ريه و معده و . واكسن آنفوالنزا بايد بخوري خوب زد 

. سل  تا واكسن زد و يك تست3 ساله 2.5نامروت به بچه . بعد دختر كوچلوي بابا رفت. ھمینطور بعدش خانم رفت اون ھم. جان كردي

.  حاال بايد عكس از بچه بندازيم.میل  13 شنبه رفتیم تست بچه شده بود. بعدش گفت شنبه بیان براي گرفتن جواب و چك تست بچه 

اگه كسي سل داشته . ج زده تستش بزرگ بشه عكس نمي خواد .ث.ساله كه تازه ب 2.5 من عزا گرفتم بابا اين طبیعي كه براي بچه

س عك. بخوردش نرفت. چیرا در میارم بھش گفتم من درسته رشتم مھندسي ولي سر از اين. بخوردش نرفت . عالمت بالیني داره باشه

اومدم بھش بگم خودتي من كه از اول مي دونستم چیزي نیست خودت ھم مي  .نتیجه ھیچي نیست نگران نباشین. از بچه گرفته شد

به . از بچه آخر نامردي ھست بخدا حالل نمي كنم چون عكس{ . اونقدر با دستش روزاي قبل بازي كرده كه اينطوري شده دونستي بچه

  {دين حالل نمي كنم

 - مصاحبه- سپتامبر12دوشنبه 

مدارك كامل رو . پوشیدن ھمسر جان ھم كت و شلور. كت،شلوار و كروات زدم. صبحانه خوردم. از خواب بلند شدم  صبح6ساعت 

اول چك .  نفر جلومون بودن15 تا 10شروع كرد صدا زدن  8:30 ساعت.  رسیديم7:50 صبح عازم سفارت ساعت 7.45برداشتم ساعت 

بريم خونه مامان  كه حاال بچه گیر داده –در صف منتظر رفتن به داخل . ورود به سمت درب معرف طق طقي اجازه. اسامي از روي لیست

 دقیقه صدا براي 45رفتم داخل بعد از . شماره داد. مدارك رو دادم اصل. رفتیم داخل مدارك اصل رو خواست. بزرگ بابا بزرگ و گريه و زاري

بي رو پرونده كانتر دو برگه آ وقتي رفتم پشت. بعد مصاحبه }  دالر دادم2500داغون شدم وقتي { . پرداخت پول نازنین بعد. انگشت نگاري

 {اين اعتقاد من ھست{. نیست ھر چي خدا بخواد ھمون میشه دلم نريخت و به خودم گفتم اگر آبي بده ھم مشكلي. بود

 مصاحبه

  ھستي....... شما آقاي : افسر



 بله: من

 .دست راست رو ببر باال قسم بخوريد: افسر

  .... ھست كه تاريخ تولد ھمسرم يك مشكل كوچك در فرم: من

 .درستش كرديم ما خودمون توي كامپوتر: ر نذاشت حرفم تمام شودافس

 .قسم خورديم

 .شما شغلت چیست: افسر 

 .فرم را كه نوشته بودم بدون كم و كاستي بیان كردم دقیقا توضیحات داخل: من 

 ھستي ....... شما خانم: افسر رو به خانمم

 بله: ھمسر

 .كارتون چیست: افسر

 .ھست .... كار من: ھمسر

 .رو به من شما سربازي رفتي: افسر

 نه معاف ھستم: من

 . خصوصي يا عمومي- اسمش رو گفت–اينجا نوشتي  شركتي كه: افسر

 .خصوصیه: من

 .اسمش سخت بود نگفت – شركت دوم: افسر 

 .بودن  درصد خصوصي100من تمام شركتھايي كه كار كردم : من

 :در اينجا

. بھش داد اونم ھمون داد به من و به من تبريك گفت براي گرين كارت را UPS رد و برگه كوچكبعد يك آقاي اومد با اين خانوم صحبت ك

خانوم باعث شد من پروازم را كنسل  ھمین حرف.  روز ديگه میاد2گفتم من فردا پرواز دارم گفت تا . لیر از من گرفتن 45 و ups رفتیم باجه

. و چك كردم ديدم فردا روز مصاحبه میاد و من نبايد پرواز رو كنسل مي كردم يت شب سھشنبه رفتم سا2كنم كه روز ديگه بگیرم ساعت 

} .پول ديگه واقعا حرام ھست اين{ .  دالر بدي334تركیش گفتم من بلیطم را دوباره مي خوام گفت كالس عوض شده بايد  صبح رفتیم

ال سر يارو من رسیدم بسته را داد و ھمه با ھم خوشحال دوستان ايراني با اومد ھتل تو البي حاال ھمه ups دادم و اومد ھتل ديدم

ديدم . كه داخلش ھست چیه زرد روش نوشته بازش نكنید ولي خودش بصورت اوريب پاكت باز بود و من مي ديدم مداركي پاكت. شديم

 .پزشكیم ھست و اين جور چیزا. ترجمه ھام ھست

 .آنكارا گردش در

 قیمت ھاي اينجا قیمت خون باباي –و آمد ما میدان كیزيالي و يك بار آنكامال  خدا حالل كنه مسیر رفتمن تو آنكارا زياد نتونستم بگردم و 

كردم برم ببینم را نرفتم نه مقبره   من ھیچ جاي در آنكارا كه برنامه ريزي-ژ تنديس خودمون ھست كشور تركیه ھست مثل پاسا رئیس

مردم اونجا آدماي خوبي ھستن و واقعا به آدم كمك مي كنند من از اونا . دونم چرا مياز شھر آنكارا بدم میاد ن. آتاترك نه مسجد ھیچ

كیزيالي از ھمه جا بھتر و ارزانتر  براي خريد فروشگاھاي داخل خیابان آتاتورك نزديك. يا نامردي نديدم و مھمان دوست ھستن بدي و

 .ھست

بر   كلیه نظرات ذيل نظر شخصي اينجانب است و دلیلي-چند نكته

 :.درستي آنھا نیست

اما   لیر مي گیره3.8میدان كیزيالي بھترين گزينه اتوبوس بلديه ھست كه تا میدان كیزيالي  براي رفتن از فرودگاه به ھتلھاي اطراف -1

 گزينه بعدي اتوبوس ھاواش. مناسب ھست اين گزينه بري برگشت از كیزيالي به فرودگاه نیز. تعدادش در بعضي زمانھا كم ھست

)havas)  لیر میگیرن12 كه - مثال من ددمان بودم– از اونجا تاكسي تا ھتل - لیر10نفري   قیمت–ھست كه تا میدان ھاواش میره . 

 و -ايران و تركیه ھست كه نزديك به ارومیه ھست  وان مرز–كم ھزينه ترين راه براي رفتن به آنكارا رفتن به شھر وان بصورت زمیني  -2

 . ھزار تومان ھست80پرواز نفري فكر كنم   قیمت–وان به آنكارا پرواز داخلي از 

 اونھا ھم كارھاي لیدر ھا رو زودتر از كساني كه. اصال لیدر نگريد و خرج اضافي نكنید :توصیه. كارھاي مديكال خیلي راحت ھست  -3

من دقیقا اين مورد را اونجا زير ذره بین قرار دادم كه  .ھمه به نوبت كارھاشون انجام میشه با لیدر يا بدون لیدر. لیدر ندارن انجام نمي دن

اشتباه بدن البته  فقط در اونجا حواستون باشه كه میشه كه پاسپورتھا را به نفرا. كه خوشبختانه نبود .اگر اينطوري باشه اعتراض كنم



 .سھوي

آرامش در . ودتون و اينكه بعدا خودتون سرزنش نكنید بخاطر روحیه خ-نتیجه  نه در گرفتن–لباس روز مصاحبه فرمال باشه بھتر ھست  -4

فرمھا جواب بدين و جوابھاتون با  فراموش نشود و نكته كه به نظر من خیلي مھم ھست دقیقا سواالت را مطابق جوابھاي داخل مصاحبه

 مخصوصا در – برابري مي كنه براي من دقیقا چك مي كرد كه جوابھام با فرم چون. آنچه در فرم نوشتید بصورت سلیقه اي عوض نكنید

نگاه مي كرد كه ببینه اين  من در فرم شغل را توضیح داده بودم و ھمون رو داشتم مي گفتم كه به جوابھاي فرم من خصوص شغل چون

 .ھمه من توضیح مي دم آيا اونا رو نوشتم يا نه

 بنويسین خیلي زياد 122شغلتونو در فرم   كه مي خواين كه سال ديگه مي خوان فرم پر كنن در زماني2013توصیه براي برندگان  يك -5

البته از راھنماي مشاغل . راحت و با اين سیاست كه حساسیت ايجاد نكنه بنويسید ننويسید و خیلي كوتاه ھم نباشه كارتونو بصورت

توضیح ذيل را آورده و آدرس يك  dv-2011 instruction وزرات خارجه آمريكا نیز كه توضیح مختصري از مشاغل داده كمك بگیريد در سايت

 : سايت روداده

(Net OnLine *Department of Labor’s O. S.The Udatabase/)org.onetonline.www://http will be used to determine qualifying 

work experience. For more information about qualifying work experience, see Frequently Asked Question #13.  

 

 

رفرنس آيه اون رو ھم  در سايت مھاجر سرا ھراس نداشته باشید كه پسنديده ترين كار نزد خدا ھمین كار ھست از ارائه اطالعات -6

 . فري فري داره

ھاش در تھران در آژانس ھاي مختلف متفاوت ھست توجه كنید من اونجا ديدم آژانس اتاق ھتل ددمان ھتل خوبي ھست ولي قیمتھاي -7

صبحونھاي ھتل ددمان . تومان باشه دادن  ھزار140 ھزار تومان تا خودم كه 100مختلف به افراد قیمتھاي اطاق دو تخته را از شبي  ھاي

 .لن ورزشي مثل استخر و ورزش مجاني دارهسا. نزديك ھتل ھست سه تا داروخانه. مي تونه شمارو تا شب سیر كنه 

نیز مي كردن كه بیشتر گمراه  اصال استفاده نكنید چون من مي ديدم كه گاھي راھنمايي ھاي پرت و چرت... ترانسفر و  از لیدر ھا و -8

  . كننده بود تا كمك

 .قدرداني تشكر و

از كلیه دوستان كه در اين مدت پاسخ گو و ھمكاري زيادي . ژه دارمتشكر وي من از از سايت مھاجر سرا و مديران اون و بنیان گذارانش

 .آرزوي موفقیت روز افزون دارم كردن تشكر و

 و بعد سواالت فرمھا و مخصوصا براي خودم نحوه بیان) 230و122(لحظه پر نمودن فرمھا  واما از جناب يوزر عزيز كه درست از روز اول در

دارم از خداي بزرگ از ته قلب آرزوي بھروزي  نكار كمك بزرگي نمودن تشكر ويژه و قدرداني فراوانسفر خارجي در فرمھاي ارسالي به آ

  .براي ايشون دارم

من رو در اين روزھاي پر   و ھمیشه پیامھاي خصوصي- كه واقعا موثر بود-عزيز كه نحوه بیان شغل را به توضیح داد  از جناب فري فري

 .ھمچنین ته قلب آرزوي بھروزي براي ايشون دارم واب مي داد تشكر ويژه ومشغله كه ايشون دارن با سرعت ج

نپرس كاسه ھاي  باران باش و ببار و: كمك مي كنند و يك جمله زيبا يك زمان در امضائ ايشون بود كه  از جناب رايان كه خالصانه به ھمه

 .تشكر ويژه دارم. خالي از آن كیست

 .تشكر ويژه دارم...  سوالي با جواب و سفرنامه ھاي خوب و 9ن فرمھاي داد از ھستي بانوي عزيز براي قرار

 با شعرھاي زيباي –كامینگ سون، راويان  ، علي سرشار، ناظم، فروزن مايند، دكتر محمودي ، گادفالي، satusaھورنت عزيز ،  از جناب

 .كر و قدر داني دارمشايد اسمشونو االن يادم نمیاد تش ت عزيز، و كلیه دوستاني كه.، ناھید_ايشان

 .بشه دارم كه كل دوستان منتظر كلیرنس كلیر بشن كه خوشحالي ما با اونا تكمیل امیدوارم و از خدا آرزو

 .موخره

خودم   ساله اينجام و انتظار ھمچین سفرنامه طوالني از1.5مي خوام ولي چاره اي نبود چون من  از اينكه سفرنامه طوالني شده عذر

 .داشتم

 .سپارم  تا روزديگه و برنامه ديگه ھمه شمارو به خداي بزرگ ميدر پايان
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