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להכות בטרור", זהו ביטוי מטעה. הדבר בו אנו מכים אינו הסיבה או המקור האמיתי של הטרור. הדבר בו אנו 
עודנו מכים, אנחנו זורעים זרעים של אלימות. פעולה כזו רק תגרום לעוד שנאה ואלימות פוגעים הוא חיי אדם. ב

  .בעולם. זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לעשות

-אדם. עלינו להסיר את הטרור מהלב. עלינו להימנע לחלוטין מהרס ליבם של בני-הטרור נמצא בליבם של בני
-אדם, לא בגוף ולא בנפש. עלינו לזהות את מקורו של הטרור, כך שיהיה ניתן להסירו. מקורו של הטרור הוא אי

הטרור באמצעיים צבאיים. לא ניתן הבנה, חוסר סובלנות, שנאה, נקמה וייאוש. לא ניתן לאתר את מקורו של 
להגיע אליו באמצעות פצצות וטילים, לא כל שכן להרסו. רק עם התרגול של התבוננות לעומק הדברים תוכל 
הבנתנו לגלות את מקורו של הטרור ולזהות אותו. רק עם התרגול של הקשבה עמוקה וחמלה יהיה ניתן להתמיר 

  אותו ולהסירו.

בחשכה נוספת. חשכה נוספת רק תעבה את החשכה. רק האור יוכל להפיג את החשכה.  לא ניתן להפיג את החשכה
לא ניתן להסיר אלימות ושנאה באמצעות אלימות ושנאה. נהפוך הוא, זה רק יגרום לאלימות ולשנאה לגדול אלף 

  מונים. רק הבנה וחמלה יכולות לפוגג אלימות ושנאה.

הבנה בליבו. -טרוריסט הוא אדם עם שנאה, נקמה, אלימות ואיאדם. -שנאה ואלימות נמצאות בליבם של בני
עשייה ללא הבנה, עשייה מתוך שנאה, אלימות ופחד, רק עוזרת לזרוע טרור נוסף, ומביאה טרור לבתיהם של 
אחרים ובסופו של דבר בחזרה אל בתיהם של התוקפים. הפילוסופיה של "עין תחת עין" רק יוצרת סבל ושפיכות 

ועוד אויבים. אחת הפגיעות הגדולות ביותר ממנה אנחנו סובלים, נובעת מעשייה לא נכונה דמים נוספים 
ומחשיבה מוטעית שכזו. חברות שלמות חיות בפחד מתמיד, ועצביהם מותקפים יומם ולילה. מצב זה של מבוכה, 

רסנית באופן פחד וחרדה, הוא מצב מסוכן עד מאוד. הוא עלול לגרום למלחמת עולם נוספת, והפעם מלחמה ה
  הגרוע ביותר.

עלינו ללמוד להשמיע עכשיו את קולנו בעד השלום, כך שקולם של ההבנה והאהבה יישמע ברגע היסטורי זה, רגע 
אור, עליהם להציג את האור לראווה ולהגיש אותו לזולת, כך שהעולם לא -מסוכן ומכריע. אלו מאיתנו שהם בעלי

רעים של התעוררות והבנה. הבה נעזור זה לזה לגעת בזרעים אלו ישקע בחשכה מוחלטת. לכולם יש בליבם ז
בתוכנו, כך שלכולם יהיה אומץ להשמיע את קולם. עלינו להבטיח שהדרך בה אנו חיים את חיי היומיום שלנו לא 

לב, -תיצור טרור נוסף בעולם, באמצעות חוסר סובלנות, שנאה, נקמה וחמדנות. עלינו לטפח צריכה בתשומת
יה, ולא לתת את ידינו למעשי עוולה. אנו צריכים התעוררות משותפת וכוללת, כדי לעצור מהלך זה של חוסר אפל

  השמדה עצמית.

יש להזמין את המנהיגים הרוחניים של העולם להשמיע את קולם בתקיפות, לדבר בעד פתרונות של שלום לבעיות 
  אלימות.-ה ואיהעולם, ולהביא לכל האומות והעמים מודעות ביחס לתורה של חמל

ידי הבנה של טבע הסבל האנושי ושל הסיבה לסבל, אנחנו נדע את האופן הנכון כדי להתחיל לרפא את הבעיות -על
  לכת זה.-הגדולות של כוכב

 

 האן -נהאט-ידי תיק-מכתב פומבי זה נכתב על]
  ,2001ספטמבר ב 11 -בעקבות הפיגועים של ה

  והמאורעות בעולם שבאו בעקבותיהם.

  המכתב הוא תשובה לדבריו של הנשיא האמריקאי ג'ורג' בוש,
  [אשר זמן קצר לאחר הפיגועים אמר כי "יש להכות בטרור".
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"Strike Against Terror"   /   by Thich Nhat Hanh  

 

"Strike against terror" is a misleading expression. What we are striking against is not the real cause or the 

root of terror. The object of our strike is still human life. We are sowing seeds of violence as we strike. 

Striking in this way we will only bring about more hatred and violence into the world. This is exactly what 

we do not want to do.  

Terror is in the human heart. We must remove this terror from the heart. Destroying the human heart, both 

physically and psychologically, is what we must absolutely avoid. The root of terrorism should be identified, 

so that it can be removed. The root of terrorism is misunderstanding, intolerance, hatred, revenge and 

hopelessness. This root cannot be located by the military. Bombs and missiles cannot reach it, let alone 

destroy it. Only with the practice of looking deeply can our insight reveal and identify this root. Only with 

the practice of deep listening and compassion can it be transformed and removed.  

Darkness cannot be dissipated with more darkness. More darkness will make darkness thicker. Only light can 

dissipate darkness. Violence and hatred cannot be removed with violence and hatred. Rather, this will make 

violence and hatred grow a thousand fold. Only understanding and compassion can dissolve violence and 

hatred.  

Hatred and violence are in the hearts of human beings. A terrorist is a human being with hatred, revenge, 

violence and misunderstanding in his or her heart. Acting without understanding, acting out of hatred, 

violence and fear, only helps sow more terror, bringing terror to the homes of others and ultimately bringing 

terror back to the homes of the attacker. The philosophy of "an eye for an eye," only creates more suffering 

and bloodshed and more enemies. One of the greatest casualties we may suffer, results from this wrong 

thinking and action. Whole societies are living constantly in fear with their nerves being attacked day and 

night. Such a state of confusion, fear and anxiety is extremely dangerous. It can bring about another world 

war, this time extremely destructive in the worst possible way.  

We must learn to speak out for peace now, so that our spiritual voice can be heard in this dangerous and 

pivotal moment of history. Those of us who have the light should display the light and offer it so that the 

world will not sink into total darkness. Everyone has the seed of awakening and insight within his or her 

heart. Let us help each other touch these seeds in ourselves so that everyone can have the courage to speak 

out. We must ensure that the way we live our daily lives does not create more terrorism in the world, through 

intolerance, hatred, revenge and greed. We must cultivate mindful consumption, non-discrimination, and not 

support acts of injustice. We need a collective awakening to stop this course of self-destruction.  

Spiritual leaders in the world need to be invited to raise their voice strongly and speak up for peaceful 

solutions to the world problems and bring about the awareness of the teaching of compassion and non-

violence to all nations and people.  

By understanding the nature and cause of the suffering of humanity, we will then know the right method to 

begin to heal the great problems on this planet.  
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