
Người Nga ở Kas 

Một thị trấn nhỏ ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã biến thành một 

trung tâm của giới trí thức Nga 

Thị trấn nhỏ được tô điểm bởi trúc đào này theo nhiều cách tương tự như 

các khu nghỉ mát khác - chỉ có khoảng 10.000 người sống ở cái gọi là Kas 

"nhỏ", trong khi khách du lịch tăng con số này lên gấp nhiều lần trong kỳ nghỉ 

lễ. Người Nga rất thích những địa điểm tuyệt đẹp này trước đây nhưng số 

lượng người đến thậm chí còn tăng đột biến hơn sau ngày 24 tháng 2. Bây 

giờ, cứ mỗi cư dân thứ năm hoặc thứ sáu của Kas là một công dân Nga. 

Tất cả những người này là ai? Và làm thế nào bạn có thể trở thành một 

trong số họ? 

Tôi vẫn nhớ cuộc chiến ở Georgia 

Galina Yuzefovich, nhà phê bình sách và giáo viên, đã bắt đầu một chuyến 

bay đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng với chồng và con trai nhỏ của cô đã vào lúc 12 

giờ đêm ngày 24 tháng 2. 

"Chúng tôi di cư quá nhanh do một loạt các sự kiện bất ngờ, trong khi các 

sự kiện bất ngờ khác được đưa đến đây, đến Kas. Con trai lớn của chúng 

tôi lúc đó đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, nó đang ở trong một trại huấn luyện leo núi. 

Anh ấy là một người leo núi và tôi có một trí tưởng tượng rất sống động. 

Tôi vẫn còn nhớ cuộc chiến ở Georgia, tôi rời đất nước trên một chiếc máy 

bay nơi mọi người đang hút thuốc và bạn có thể phải đứng vì không có đủ 

chỗ ngồi. Tôi có thể tưởng tượng nó xảy ra rất tốt một lần nữa. Tôi nghĩ 

rằng tất cả các biên giới sẽ bị đóng cửa sau đó và con trai chúng tôi sẽ bị 

tách khỏi cha mẹ của nó. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở cùng một phía của 

biên giới. Airbnb vẫn đang làm việc sau đó và chúng tôi đã tìm thấy một 

nơi tốt đẹp ở Kas. Một người bạn của tôi sống ở đây (bây giờ có rất nhiều 

người trong số họ ở đây, trong khi vào thời điểm đó cô ấy là người duy 

nhất vì cô ấy đã đến đây vào mùa đông), chúng tôi biết về thị trấn này và 

không muốn ở lại một nơi nghỉ mát. Điều quan trọng đối với chúng tôi là có 

một kết nối Internet và cơ sở hạ tầng tốt. Vì vậy, chúng tôi đã không cần 

mất thời gian tìm kiếm và cuối cùng chọn Kas. Chúng tôi chưa bao giờ hối 



tiếc vì khung cảnh ở đây thật tuyệt vời, bờ biển rất đáng yêu và có rất 

nhiều người tốt mà chúng tôi biết. Tất cả đều tốt ở đây. 

Khi được hỏi tại sao một thị trấn nhỏ lại biến thành thiên đường để di dời 

người Nga, Galina lưu ý rằng đó là nơi mà nhiều người Nga từ một nhóm 

xã hội cụ thể đang đi du lịch. Hiện tại, rất nhiều người Nga từ cùng một 

tầng lớp đang tích cực chạy trốn khỏi đất nước. Công bằng mà nói, Kas 

không phải là duy nhất trong vấn đề này. Nếu bạn lái xe 30 km dọc theo bờ 

biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ đến Kalkan, nơi đang diễn ra 

những phát triển tương tự. Nhiều người Nga đã chọn Antalya nhưng họ 

không nổi bật ở đó vì đây là một thành phố lớn. "Nói chung, bờ biển này có 

vẻ rất hiếu khách bởi vì thức ăn ở Thổ Nhĩ Kỳ rất ngon và không có bất kỳ 

tình cảm chống Nga nghiêm trọng nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi cảm 

thấy khá thoải mái ở đây và không thích những nơi thấp kém hơn ". 

"Thật dễ dàng để có được giấy phép cư trú ở đây, thẻ Mir (hệ thống thanh 

toán của Nga) sử dụng được ở đây, điều này rất quan trọng đối với rất 

nhiều người. Có khá nhiều người Nga sống dọc theo bờ biển này," Galina 

nói thêm. 

Cô và gia đình sẽ sớm chuyển đến Síp vì công việc của người chồng. 

Nhưng giấc mơ về một cuộc nghỉ hưu thầm lặng ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn đó. 

Bước ra ngoài, tất cả những gì bạn thấy là người Nga 

"A-a-và yep!" Alyona, một cô gái tóc vàng cao lớn trong chiếc quần cúp 

ngực và in hình ngựa vằn, đang dạy một bài học dancehall trên một bãi 

đáp trực thăng. Bạn có thể tận hưởng khung cảnh ngoạn mục về Kas từ 

đây và nó rất đẹp xung quanh - khoảng 15 phụ nữ, hoàng hôn và nhịp điệu 

khiêu vũ nóng bỏng. Alyona đã loại bỏ những động tác gợi cảm nhất từ lớp 

học nhưng nó vẫn tuyệt vời để xem. Những người xem tình cờ (hay không) 

tìm thấy chính mình tại trang web đang quan sát từ hai phía. Một lần, một 

cặp vợ chồng Thổ Nhĩ Kỳ đến lớp. Người bạn trai Thổ Nhĩ Kỳ đã nhìn xung 

quanh một cách cô độc trong khi bạn gái của anh ta đang nhảy múa. 

Là một người quản lý Quan hệ Công cộng (Public Relation) vì nghề nghiệp, 

Alyona lần đầu tiên đến Kas vào tháng Giêng năm 2021. Cô đã đặt phòng 

khách sạn trong hai ngày nhưng sau đó kéo dài thời gian lưu trú thêm một 



tuần. Cô nói rằng vào thời điểm đó có 15-20 người Nga trong thị trấn, rất ít. 

Trong thời gian một tuần, cô và người bạn mới tự tìm một căn hộ với phòng 

ngủ đôi, với giá thuê 3.000 liras mỗi tháng (€ 170), một mức giá tuyệt vời so 

với giá theo tiêu chuẩn của Moscow. Cuối cùng cô ở lại Kas cho đến cuối 

tháng Sáu. 

Mùa đông thứ hai của Alyona ở Kas bắt đầu vào tháng 12 năm 2021. Giá 

đã bắt đầu tăng lên. Một mặt, lạm phát cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong 23 

năm đã chứng minh điều đó (theo văn phòng thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, đến 

tháng Sáu năm 2022, nó đã tăng lên 73.5%, trong khi thực phẩm tăng gần 

gấp đôi giá trong vòng một năm). Mặt khác, các thị trấn Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu 

được người nước ngoài ưa chuộng, những người có thể làm việc từ xa 

trong thời kỳ đại dịch. Hơn nữa, cuộc chiến cũng tạo ra một sự khác biệt 

lớn. Bắt đầu từ tháng ba, người Nga bắt đầu chạy trốn khỏi đất nước hàng 

loạt. Thổ Nhĩ Kỳ là một lựa chọn rất thuận tiện để di chuyển vì giá ở đây 

tương đối thấp (đặc biệt là đối với một người có thu nhập bằng tiền tệ hoạt 

động mạnh), thật an toàn, dễ dàng để có được giấy phép cư trú, v.v. 

"Có bao nhiêu người Nga ở Kas vào tháng Ba?" Alyona lặp lại câu hỏi. 

"Bước ra ngoài và tất cả những gì bạn thấy là người Nga. Nhiều người đã 

rời đi bây giờ. Một số người nhận ra rằng nó không rẻ như họ mong đợi, 

giá thuê đã tăng 2-3 lần. Bà chủ nhà của tôi đến từ Đức, bà rất thẳng thắn 

với việc đó. Bà ấy đang giữ giá chính xác như chúng tôi đã thỏa thuận. 

Nhưng đã có trường hợp mọi người thuê địa điểm từ người dân địa 

phương, những người sau một tháng đột nhiên nói 'Xin lỗi, chúng tôi đang 

tăng giá gấp đôi. Nếu bạn không thích nó, hãy ra đi. Một người Nga mới 

đang di chuyển đến khi người kia chuyển ra ngoài. Khi cuộc di cư ồ ạt của 

người Nga bắt đầu, mọi người đã sẵn sàng thuê địa điểm với giá 20.000 

liras mỗi tháng (1.150 euro). 

"Chúng tôi, những người ở lại đó một thời gian, đã bị sốc. ' Mọi người, tại 

sao bạn lại đẩy giá lên? Người dân địa phương có thể nhìn thấy tất cả! 

Sau đó, nhu cầu giảm xuống một chút. 

Công việc chính của Alyona vẫn là Quan hệ Công cộng (Public Relation) ở 

Nga nhưng cô đã tìm thấy một khách hàng tiềm năng ở đây, ở Thổ Nhĩ Kỳ 

- một công ty tổ chức các bữa tiệc và gặp gỡ. Cô gần như không phải làm 



gì nhiều để có được nó, chỉ cần tham dự một trong những bữa tiệc này. 

"Tôi cảm thấy như Kas đã hợp nhất, thích nghi cho mọi thành phần của xã 

hội, những người thông minh, có học thức và toàn diện, cả chuyên gia 

CNTT và không," cô nói. "Có rất nhiều người CNTT, những người du mục 

kỹ thuật số, nhưng cũng có những người sáng tạo. Ngay cả ở Moscow, tôi 

cũng không có đời sống xã hội như ở đây. Bạn có thể đi ra ngoài vào một 

buổi tối và gặp gỡ rất nhiều người. 

Không ai nên ra ngoài đó giết người 

Samir đã tạo một cuộc trò chuyện có tên 'Người Nga ở Kas' vào tháng 

Giêng năm 2022. Có 300 thành viên sau một tháng. Vào thời điểm chiến 

tranh bắt đầu, nó đã tăng lên 800 người dùng, trong khi khoảng 100-200 

người mới tham gia hàng ngày sau ngày 24 tháng 2, có rất nhiều người tị 

nạn. Samir nói: "Chủ yếu là công dân Nga nhưng cũng có những người 

Ukraine." "Những người rất khác nhau đã chạy trốn, chủ yếu là với các gia 

đình. Mặc dù tôi biết một vài người trong độ tuổi nhập ngũ. 

Kas không phải là một điểm đến trốn thoát cho Samir. Anh ấy là một nhà 

tuyển dụng CNTT làm việc từ xa, anh ấy chỉ muốn có một mùa đông tốt 

đẹp. Mặc dù anh ấy biết tận mắt cảm giác như thế nào khi trở thành một 

người tị nạn. Gia đình anh ấy là Nhân Chứng Giê-hô-va. Sau khi giáo phái 

bị cấm ở Nga, mẹ và các chị gái của Samir đã chuyển đến các thành phố 

khác nhau ở châu Âu. 

"Cuộc trò chuyện của chúng tôi có mọi người từ mọi tầng lớp xã hội," anh 

nói. "Chúng tôi đã nhanh chóng chặn tất cả các tin nhắn khiêu khích. Tôi 

đã xóa các văn bản yêu cầu hỗ trợ cả quân đội Ukraine và Nga. Tôi rất 

trung lập đối với bất kỳ sự thù địch và vũ khí nào. Không ai nên cầm súng 

trường và đi ra ngoài đó giết người. Nhân Chứng Giê-hô-va, mặc dù tôi 

không phải là một trong số họ, nhưng cũng hoàn toàn trung lập trong Thế 

chiến thứ hai. 

Theo Samir, Kas nổi bật giữa những thị trấn và thành phố nơi mọi người 

đều có thể đến. "Vâng, Antalya, Alanya, Mahmutlar nổi tiếng, cơ sở hạ 

tầng giao thông ở đó tốt hơn và giá cả thấp hơn. Nhưng Kas là một thiên 

đường cho những người được chọn. Nó được quảng bá bởi các blogger, 



phương tiện truyền thông và những người có ảnh hưởng đang đến đây. 

Có một sự rung cảm và công ty đặc biệt ở đây. Cuộc trò chuyện của chúng 

tôi rất dài để cảm ơn vì điều đó". 

"Mỗi người thứ ba tôi gặp đều nói, 'Chúng tôi đến vì chúng tôi thích cộng 

đồng, trò chuyện và tất cả các dịch vụ.' Khán giả không độc hại ở đó, mọi 

người là lý trí và khách quan. 

Khoảng một nửa số người đã đến Kas là các chuyên gia CNTT, nhưng 

cũng có những người khác. Có rất nhiều người ra mắt các trường học trực 

tuyến, các chuyên gia tiếp thị cung cấp các bài giảng, chuyên gia dinh 

dưỡng. Có rất nhiều vận động viên, những người tổ chức các lớp học 

CrossFit, yoga, khiêu vũ và Pilates. Những người sáng tạo cũng ở đây, họ 

dạy vẽ, thiết lập triển lãm. Trong khi đó, có những tranh cãi liên tục về ví 

tiền ảo tốt nhất và Bitcoin sẽ tiếp tục giảm nhưng không biết trong bao lâu. 

Thị trấn nhỏ bé đang sôi động với cuộc sống. Người Nga có thể cùng nhau 

tập yoga, bơi lội và khiêu vũ, chơi bóng đá và bóng chuyền, nghe các bài 

giảng từ các nhà phê bình văn học hàng đầu, tham dự các chuyến tham 

quan với hướng dẫn viên nổi tiếng, tham gia các câu đố để kiểm tra xem ai 

hiểu biết nhất ở Kas, lái xe đến vườn nho và thử rượu vang, chèo thuyền 

trên du thuyền kèm theo nhạc sống. Và danh sách vẫn tiếp tục. Đôi khi có 

tới 2-3 sự kiện mỗi ngày và thật khó để chọn chỉ một sự kiện. 

Sẽ thật ngây thơ khi nghĩ rằng bạn có thể bỏ lại mọi thứ ở nhà và đến Kas 

với hộ chiếu để làm những gì bạn đã mơ ước cả đời. Bạn phải có bảo đảm 

tài chính để kéo dài ít nhất 4-5 tháng. "Tuy nhiên, nếu một người đang tìm 

cách kiếm tiền, họ chắc chắn sẽ tìm thấy nó nhờ vào mạng lưới, đó là điều 

cơ bản nhất," Samir tin tưởng. "Điều quan trọng là phải tập trung vào một 

dự án và làm việc với nó." 

Đó là một quá trình khá đơn giản để có được giấy phép cư trú du lịch ở 

Thổ Nhĩ Kỳ, có những người có thể giúp đỡ với giá 8.000 liras (€ 450 

euro). Nó là đủ để có một cuộc họp với một quan chức di cư Thổ Nhĩ Kỳ và 

nhận được giấy phép trong một năm hoặc 6 tháng. Kas không lọt vào danh 

sách các thành phố và thị trấn nơi tỷ lệ chính thức của người nước ngoài 

phải bị hạn chế. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2022, số lượng các quận này đã 



tăng từ 781 lên 1,169. Ví dụ, Antalya hiện có 10 trong số đó, trong khi chỉ 

có 3 chỉ một tháng trước. 

Giá thuê đắt đỏ là vấn đề chính của Kas. Nó được cho là cao nhất trên bờ 

biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự cạnh tranh duy nhất về giá cả là 

Kalkan, thành phố láng giềng, một nơi yêu thích của công dân Anh. 

"Vâng, tài sản rất đắt đỏ ở Kas," Samir xác nhận. "Tuy nhiên, các biệt thự 

hàng đầu nằm trên bán đảo, nơi giá bắt đầu từ 2,500 đô la, thật dễ dàng 

để thuê một căn hộ với giá 15,000-25,000 liras một tháng (€ 850-1,430). 

Nó là khoảng 80.000 rúp, không quá đắt đối với Moscow. Bạn cũng có thể 

chia sẻ một căn hộ với ai đó. Có những người rời Kas không phải vì họ 

không thể trả nhiều tiền như vậy mà vì họ không muốn vượt quá nguyên 

tắc. Tôi đồng ý với họ, tôi chưa sẵn sàng trả dù chỉ 15.000 liras cho một 

nơi ở". 

Đối với việc mua bất động sản, có một vài người Nga ở Kas đã làm điều 

đó. Giá cả rất phù hợp với Moscow: 9-10 triệu rúp (152.000-170.000 euro) 

cho một căn hộ hai phòng ngủ ở một vùng núi của thị trấn. Nhưng bạn chỉ 

có thể lái xe đến bờ biển từ đó, đi bộ sẽ rất xa. Những nơi gần biển có thể 

có giá 20 hoặc 25 triệu rúp (€340.000-425.000). Bất động sản tăng gấp đôi 

giá trong năm qua. 

Nhiều người bạn của Samir hiện đã chuyển về Nga hoặc đến miền bắc Thổ 

Nhĩ Kỳ để chờ đợi cái nóng. "Tôi sẽ không gọi Kas là nơi mà mọi người 

muốn ở lại," anh nhấn mạnh. "Hay đúng hơn là mọi người có thể muốn 

nhưng không phải ai cũng có thể làm được do giá thuê cao ở đây. Mọi 

người sẽ đến đây theo chu kỳ: mọi người sẽ đến đây vào mùa thu và rời đi 

vào đầu mùa hè. Điều này đang trở thành quy định cố định vĩnh viễn". 

Không có cuộc tấn công hạt nhân? Hãy tin là như vậy 

Theo Samir, 95% những người cư trú tại Kas chống lại tiến trình chính trị 

Nga hiện tại nhưng họ không thể được mô tả là những người tị nạn chính 

trị, họ không phải chịu đựng vì quan điểm bất đồng chính kiến của họ ở 

Nga. Trong khi đó, Nadezhda, người từng làm hướng dẫn viên du lịch ở 

Dagestan của Nga, giúp đỡ một nơi trú ẩn cho phụ nữ và tình nguyện cho 

một tổ chức nhân quyền, lại có ý kiến khác. 



"Có rất nhiều người nhập cư chính trị ở đây, những người trẻ tuổi và có 

khả năng thích ứng cao, những người phản đối chế độ hiện tại. Mặc dù 

cũng có rất nhiều người chỉ muốn mọi thứ đều đẹp, ngon và rẻ, nhưng họ 

không cần bất cứ điều gì khác để hạnh phúc. Miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ từng 

chào đón những khách du lịch trung bình điển hình chỉ muốn rám nắng. 

Những người Nga khác đang đến bây giờ, chính người Thổ Nhĩ Kỳ đang 

nói điều đó. Những người Nga này không ngạc nhiên bởi thực tế là dịch vụ 

bao gồm tất cả không được phát triển lắm ở Kas. Kas là một nơi dành cho 

cuộc sống độc lập". 

Nadezhda kiếm sống ở Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là một nhiếp ảnh gia và 

cũng dạy tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Mẹ cô sống ở Nga và đôi khi có những chuyến 

thăm của cảnh sát. Các cảnh sát hỏi liệu Bà ấy có liên lạc với con gái mình 

gần đây không. Người mẹ thành thật trả lời rằng cô ấy đã không gặp cô ấy 

trong một thời gian. 

"Người Nga đang dần quen với chiến tranh và mọi thứ đang diễn ra. Không 

có cuộc tấn công hạt nhân? Vì vậy, hãy tin điều đó, "cô nói. 

"Tôi nhận ra rằng nếu tôi ở lại đất nước, tôi cũng sẽ quen với nó. Tôi đã 

quen với nó đến mức tôi sẽ trở thành mục tiêu của một cuộc khám xét của 

cảnh sát, và tôi không muốn đợi đến lúc đó ". 

Cuộc phỏng vấn của chúng tôi đang diễn ra trong một quán cà phê phục vụ 

(tương đối giống) các món ăn Nga. Bánh kếp khoai tây Slavic và súp củ cải 

đường truyền thống Borscht được thực hiện bởi chủ sở hữu Ismail, người 

Kurd Thổ Nhĩ Kỳ, với sự giúp đỡ của các nhân viên được thuê đặc biệt là 

từ các quốc gia hậu Xô Viết. Một cư dân Nga ở Kas đã dạy Ismail cách làm 

kvass, một thức uống làm từ ngũ cốc lên men, bánh bao được cung cấp 

bởi một người khác. Một cái thứ ba cung cấp bánh mì lúa mạch đen. Tính 

đến thời điểm hiện tại, đây là nơi duy nhất phục vụ đồ ăn Nga ở Kas, có 

nghĩa là một thị trường ngách tiềm năng cho kinh doanh đang rộng mở. 

Tôi muốn sống trên hành tinh này, không phải ở một 

quốc gia 



"Đã từng có cộng đồng người di cư, bây giờ có cộng đồng," những người 

mới đến Kas nói. Một số người trong số họ tổ chức các tour du lịch có 

hướng dẫn truyền thống, một số phụ trách dịch vụ taxi cùng với người dân 

địa phương hoặc đang phát triển các công ty giao đồ ăn. 

Maksim Zaikin tạo ra không gian sống chung cho những người có thói 

quen và giá trị tương tự bằng cách cho thuê lại biệt thự. Maksim, cố vấn 

cho một số dự án ở Moscow và St. Petersburg, người tạo ra hệ sinh thái 

Co, đã đến Kas vào tháng 11 năm 2020 để trốn lạnh mùa đông. Lần đầu 

tiên ông tổ chức một bữa tiệc ở thị trấn Kalkan lân cận với sự tham dự của 

45 người chủ yếu đến từ Kas. Maksim sau đó nhận ra rằng tốt hơn là 

chuyển đến đó. 

"Tất cả những người mà tôi đang nói chuyện ở đây đều nói rằng đó là một 

nơi quyền lực," anh nói. "Kas cung cấp cho bạn năng lượng và giúp bạn 

phát triển. Mọi người trong vòng kết nối của tôi đều có thể cảm nhận được 

điều đó. Tôi đã gặp những người mà tôi biết qua Facebook nhưng chưa 

bao giờ có liên hệ cá nhân khi người Nga đến đây với số lượng lớn. Bây 

giờ, xu hướng đã đảo ngược - mọi người ở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong 90 ngày 

chính thức được phép và quyết định chuyển về nhà hoặc thay đổi địa điểm". 

"Chúng tôi thường thấy mọi người ra đi, nhận ra những gì họ thực sự 

muốn và quay trở lại. Trong thời kỳ chiến tranh, Kas không chỉ trở thành 

một hòn đảo của sự bình tĩnh mà còn là một không gian để phát triển". 

"Vào thời kỳ đỉnh cao, Maksim và đối tác kinh doanh Nikita có 6 biệt thự 

trên bán đảo và các căn hộ ở trung tâm. Giá bắt đầu từ $1,000 mỗi tháng 

cho một phòng đôi ngoài mùa du lịch. Khi trời trở nên nóng hơn, giá cũng 

tăng lên ít nhất 1,700 đô la. Không gian làm việc chung tổ chức các sự 

kiện, bài giảng và hội thảo cũng có sẵn. Về cơ bản, nó đã biến thành một 

ngôi nhà cho cộng đồng hoặc một trung tâm văn hóa. "Chúng tôi rất dễ 

dàng tìm thấy những diễn giả, chính họ cũng đến tìm kiếm vì Kas là nơi có 

rất nhiều người tuyệt vời." 

Nhóm đang lên kế hoạch thiết lập các trại với các chuyên gia tại biệt thự 

của họ và khởi động các chương trình giáo dục cho trẻ em. Bản thân 

Maksim có hai con, 8 và 10 tuổi, chúng hiện đang học trực tuyến. Nhưng 



doanh nhân đang mơ ước tạo ra một chương trình ngoại tuyến cho giáo 

dục. 

Nhiều người Nga đi cùng trẻ em nhưng trường học gần nhất cung cấp giáo 

dục bằng tiếng Nga nằm ở Antalya. 

"Tôi không nghĩ đến việc quay trở lại Nga," Maksim kết luận. "Tôi muốn tạo 

ra một lối sống nơi tôi có thể di chuyển giữa các trung tâm: Kas, Bali, Bồ 

Đào Nha. Chúng tôi đi đến nơi có thị trường cho nó, nơi người Nga đi. Tôi 

muốn sống trên hành tinh này, không phải chỉ ở tại một đất nước ". 


