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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN İLK BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
“Barışı seviyoruz, farenin oynamasına izin veriyoruz; Orman fısıldadığında, HİÇBİR korku 

hissetmiyoruz” 
   - J.N  

 
I 
Vahşi Doğaya Eğilen Bireyciler (ITS, eski adıyla “Bireyler”), 2011 yılında başlatılan eko-
terörist projenin devamıdır. 
2015 yılında “Wild Reaction”ın vefatından sonra devam etme kararı aldık... 
 
II 
Unuttuysanız, unutmayın: 
Teknolojik Sisteme, onu geliştirenlere ve destekleyenlere karşı ilan edilen bu Savaşta 
ısrar ediyoruz. 
Kalan doğal, evcilleştirilmemiş ve vahşi ortamları yok etmeye ve manipüle etmeye 
kararlı insanlara-hedeflere fiziksel ve duygusal olarak saldırırız. 
Eylemlerimiz, yukarıda belirtilen hedefleri terörize etmek, yaralamak, sakatlamak ve 
öldürmek için tasarlanmıştır. Acil amaçlarımızı gerçekleştirmek için tehditler, patlayıcılar 
ve ateşli silahlar kullanmak. 
Vahşi Doğayı yok etmeye çalışanların cezalandırılması gerekiyor, yaptıkları cezasız 
kalmayacak, çünkü ITS devlet kurumlarından adalet isteyen, imza toplayan, yargıya 
giden, yargıya giden barışçıl bir örgüt değil. absürt hukuki-hukuki oyun, biz bir STK 
değiliz, olayları netleştirmek için üçüncü taraflara ihtiyacımız yok. Doğaya saldıranlar için 
mahkemeler yoktur ve olsaydı bile, azılı atalarımızın yaptığı gibi adaleti kendi elimize 
alırız. 
İlgisiz ve "avangard" olmak ya da bu savaşın "cephesinde" olmak bir yana, son 
sonuçlarına kadar saldırdık. 
 
III 
Doğal insanlar olarak (en ilkel köklerine direnen) yaşamlarımızı savunmak için direnişe 
devam eden ve Vahşi Doğayı savunmak için yüzyıllar boyunca farklı şekillerde 
adlandırıldık: 
- Uygar Aztekler, Avrupalıların Mezoamerika'ya gelmesinden önce bize küçümseyici bir 
şekilde "Chichimecas" derlerdi. 
- İspanyollar istilalarından sonra, reddedilmekten çok korkuyla bize “pagan vahşiler” 
dediler. 
- İngiliz beyazları kurulduktan sonra bizi "düşman halklar" olarak etiketlediler. 
- Bugün modern hiper-uygarlar bize “terörist” diyor. 
Kendimizi Eko-aşırılıkçı bir Grup olarak tanımlamayı tercih etmemize rağmen, iyi 
bilinmesine izin verin, ITS bir Terörist Gruptur ve olmaya devam etmektedir, 
Chichimecas Savaşlarını övüyoruz çünkü orada atalarımızın bize bıraktığı o kanlı 
savaşlarda değerli dersler buluyoruz. ölümcül sonuçlarına kadar devam ettiler. 



IV 
İlk iletişimlerimizde bizi karakterize eden rasyonalizmi ve bilimciliği bir kenara attık, 
şimdi Pagan köklerimizle gurur duyuyoruz ve doğadaki kişisel deneyimlerden ve 
döngüsel süreçlerinden tanrılar yaratıyoruz. 
Halk olmasak da, modern ilerlemeye, yapaylığa ve bizi makineleştirmeye ve 
otomatikleştirmeye çalışan şeylere düşman olmuş bireyleriz. 
Kısacası, ITS, Teknolojik Sistemin ve onun sürekli İlerlemesinin değerlere (eşitlik, 
hümanizm, ilerlemecilik, vb.) ve ahlaki kurumlarına karşı çıkan bireycilerden oluşan eko-
aşırılıkçı bir gruptur. 
ITS, dengesizliklere şiddetle neden olanlara ve bir şekilde Vahşi ve Bilinmeyeni 
evcilleştirmeye çalışanlara karşı uygulanan şiddetli tepkidir. 
Dünya'ya ve içinde yaşayan herkese karşı işlenen suçlardan doğrudan sorumlu olanları 
öldürmeye ve cezalandırmaya karar vermiş ilkel savaşçı ataların sahip olduğu modern 
insan grubu bir tepki, mantıklı bir sonuçtur . 
 
V 
Bizler hâlâ aynıyız, ilk saldırımız sırasında Tultitlan'da bir gözü kapalı bir UPVM işçisini 
bırakmaktan sorumlu olanlar, Atizapán'daki Tec de Monterrey'den iki teknisyeni ağır 
yaralı bırakan bizler, Irapuato'dan Cinvestav, Cuernavaca'daki biyoteknologun başına 
kurşun sıkanlar, Greenpeace ikiyüzlülerine patlayıcı gönderenler, Hidalgo'daki UPP'de 
bir profesörü mektup bombasıyla yaralayanlar, tüm bunlar ve daha fazlası 2011'de.  
 
2012'de DF'deki ITAM nörologlarına paket bomba gönderen ve yetkililerin susturduğu 
(bazı eylemler gibi) biz aynıyız. 
 
2013 - UNAM'a ait enstitüye gönderilen bir patlayıcıyla Cuernavaca IBT'nin 
müfettişlerini korkutan, Tlalpan'daki bir posta kutusundan paket bombamızı çalan 
işçinin yaralanmasından sorumlu olan bizleriz. 
 
2014'te "Wild Reaction"a hayat veren bir düzineden fazla grubu bir araya getirenler, 
2015'te onu öldürenlerle aynı. 
 
Şimdi, Gregoryen takvimine göre bu yıl 2016'da bizler, doğal ortamlara, floralarına ve 
vahşi faunalarına verilen darbeleri geri döndürmeye adanmış Aşırılıkçı Savaş'a devam 
ediyoruz. 
 
VI 
İSTEMİYORUZ, İSTEMİYORUZ, ihtiyacımız da yok, bir "devrim" için çalışmakla da 
ilgilenmiyoruz, o terimi ve o var olmayan sonu bir kenara atıyoruz, elimizdeki tek şey bu 
olduğu için şimdiki zamanda saldırıyoruz, Burada ve şimdiki saldırı, hedeflerimizi 
gerçekten dehşete düşürüyor. 
Biz “devrimci” DEĞİLİZ, NE de anarşistiz, radikal solu temsil etmiyoruz. 



BİZ ilkel DEĞİLİZ, BİZİ Zerzan'ın aldanmış romantik, Kaczynski'nin radikal aldanmış, 
HİÇBİR gringo, İspanyol, İtalyan, Brezilyalı vb. teorisyen veya başka biri tarafından 
TEMSİL EDILMİYORUZ. 
ITS SADECE kendini temsil eder, kendimize belirli hedefler koyarak ve pozisyonlarımıza 
göre saldırı biçimleri geliştirerek kendi söylem trendimizi yarattık. 
 
VII 
Bu savaşta "kötü" veya "iyi" saldırılar görmüyoruz, araba yakan, bomba patlatan 
grupların, Dünya'nın tahribatıyla ilgili kurumlarda, paket gönderenlerle aynı eylemlerini 
selamlıyoruz. - Amazon'da ve diğer ortamlarda gizli tehlikede olan kerestecilerin 
bedenlerine çarpan oklara sevindiğimiz gibi, suç ortağı topluma ayrım gözetmeksizin 
saldıran popülist ve hümanist örgütlerin “kafalarına” karşı patlayan bomba. 
Kentleri vuran ve yerle bir eden hortumlar, sel basan ve savunmasız vatandaşları zor 
durumda bırakan fırtınalar, kışın dondurucu soğuğunun bıraktığı ölümler, depremlerin 
bıraktığı yaralılar gibi içimizi neşelendiriyor. tüm bunlar aynı zamanda Teknolojik Sistem 
ve Medeniyete verilen tepkiler ve tepkilerdir. Doğadan öğreniyoruz, tepkileri şiddetli, 
doğa metro hatlarının önünde, kentsel ya da kırsal binaların önünde hiç durmuyor, 
sıradan vatandaşların ya da uzman bilim adamlarının önünde durmuyor, durmuyor, 
içindeki her şeyi yok ediyor. ahlaksız adım, bununla Vahşi Doğa'yı animist tarzda 
kişileştiriyoruz, çünkü pagan inançlarımızda doğa, ülkesinin derisinin renginin ilk 
avcısının Bilinmeyen Gücüdür. Kadın tüy koleksiyoncusu, modernitenin cesedi üzerinde 
dans ediyor ve Dünya'nın ölmekte olan kalp atışlarını içlerinde hissedenlerin zihinlerini 
sallıyor. Onlar, savaşımızı sürdürmek için zihinlerimizi ele geçiren, her ikisi de Vahşi olan 
Özgür erkek ve kadını doğuran, Ateş gözlü ve Tueno'nun sesine sahip, Yosun ve 
Mesquite kokulu, Çakal ve Geyik özelliklerine sahip karanlık Varlıklardır. atalar. 
 
Savaşımız doğayla ve yok edilmiş yerli grupların ruhlarıyla ortak yaşam içinde aşırılıkçı ve 
şiddetlidir. 
 
Sebep olduğumuz yaralanmalar ve ölümler, Vahşi Doğa'ya bir kan sunusudur. 
 
ITS, bu savaşçı mirasına sahiptir ve başkalarının da sahip olduğunu biliyoruz, bu yüzden: 
Teknolojik Sisteme ve Medeniyete Karşı Savaşta İleri! 
Onlar dünyaya saygı duymazlarsa biz de onların hayatlarına saygı göstermeyeceğiz!  
İlerlemeye Ölüm, İlerici Bilimler ve Modernite, hayatımızı ve çevremizi tehdit eden 
bulaşıcı kanser! 
Axkan Kema, Tehuatl, Nehuatl! 
 
Chikomoztok 
Ocak ayının ilk Dolunayı (2016) 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler. 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN İKİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Chikomoztok 
şubat hilal 
“Vahşete Meyleden Bireyciler” aşağıdaki eylemlerden sorumludur: 
 
28 Ocak 2016: 
-Av. Insurgentes Sur, Tlalpan Delegasyonu, Meksika, DF'de bulunan "Ulusal Su 
Komisyonu"na (Conagua) karşı bir saat sistemi tarafından etkinleştirilen patlayıcı cihaz 
Cihaz polis seferberliği oluşturdu. 
- Meksika Eyaleti, Tlalnepantla de Baz'daki Avenida Presidente Juárez'de "Tarım, 
Hayvancılık, Kırsal Kalkınma, Balıkçılık ve Gıda Sekreterliği"nde (Sagarpa) el yapımı 
patlayıcı patlatıldı. 
Tlalnepantla'nın göbeğinde Sekreterin önüne bırakılan patlayıcı saat 21.00 sıralarında 
başarılı bir şekilde infilak ederek iki sivilin yaralanmasına neden oldu. Şok dalgası ve 
şarapnel yakındaki bazı arabaları etkileyerek bölgede büyük bir polis ve askeri 
hareketlilik yarattı. 
 
3 Şubat 2016: 
- Meksika Eyaleti, Atizapán'daki Lago de Guadalupe karayolu üzerinde bulunan Tec de 
Monterrey öğrencilerinin yaşadığı "Tec Siuts" adlı departmanlar grubunun önünde 
patlayıcı bir bomba patlattık. 
-Tec de Monterrey'in girişlerinden birinde ve aynı belediyeye bağlı Lago de Guadalupe 
otoyolunda ev yapımı bir patlayıcı infilak ettirildi. 
Bu iki eylemle, bu özel akademik kurumla ilgili herkese, Bilimsel-Teknolojik İlerlemeyi 
teşvik eden ve geliştiren, o sapkın üniversitenin (ve diğerlerinin) duvarlarının arkasına 
saklananlarla hala savaş halinde olduğumuzu hatırlatıyoruz. 
 
8 Şubat 2016: 
- Jalisco, Zapopan belediyesindeki Colonia Tabachines'deki Sagarpa'nın merkez 
ofislerine dinamitten oluşan bir elektro-mekanik aktivasyon paket bombası bırakıldı. 
Paket federal kurumun başkanına hitap etti. 
- "Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyi" (Conacyt) bürolarına, kurum sorumlusuna hitaben, 
benzer aktivasyona sahip, ancak içi siyah tozla doldurulmuş içi dolu karton tüpten 
oluşan bir paket bombanın daha atıldığı, Colonia Vallarta Saint George, Guadalajara, 
Jalisco'da. 
Her iki patlayıcı da (hapishanenin bildirdiği gibi) insanları yaralamak veya canlarını-
amaçlarını almak olan amaçlarına ulaşamamış olsa da, her iki belediyede de geniş bir 
polis ve askeri seferberlik oluşturulmuş, basında şu ifadeler yer almıştır: " Polis 
patlayıcıları konusunda bir uzman, cihazlarda çok miktarda patlayıcı madde 
bulunmamasına rağmen, çok yakın bir yarıçapta bulunan herkese ölümcül hasar 
verebilecekleri yorumunu yaptı. 
Bilin ki ITS Jalisco'da da var, bu sadece bir denemeydi, doğayla ilgili "endişeli" olduğunu 
söyleyen ama bunun yerine doğayla ilgilendiğini söyleyen bir kurumun arkasındaki sinik 



insanları korkutmaya, yaralamaya, sakat bırakmaya ve hatta öldürmeye kararlıyız. , 
yıkımından ve evcilleştirilmesinden doğrudan sorumludur. 
 
Hiçbir şey bitmedi, savaş devam ediyor! 
Axkan Kema, Tehuatl, Nehuatl!! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler: 
-Feral-Suçlu Çetesi (Jalisco) 
-Okült Grup "Lynx'in Öfkesi" (DF) 
-Vahşi Ouroboros (Meksika Eyaleti) 
 
Federal Yasa Uygulama Kurumlarına Ek: 
Medeniyete karşı saldırı grupları ve terörizm çoğaldığı için gergin mi? 
Papa'nın anormal ve kusmuk ziyareti hemen köşeyi dönünce, hala sokaklarda 
olduğumuz için ve bizi kilitlemeyi başaramadıkları için gergin mi? 
Gergin olmak ve gergin kalmak için çok sebepleri var... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
Biz eskilerin avlarına ve düşmanlarına karşı "küre" olan oklarıyız. Hava soğukken ısıtan 
şenlik ateşinin ateşiyiz. Bilinmeyen her şey adına pagan dansları ve haykırışlarıyız. Biz 
dağların tepesindeki karız. Biz medeniyetten arınmış bakir topraklarız. Biz fışkıran 
yanardağın lavlarıyız. Biz kuşların uyarı şarkılarıyız. Biz, kurdun avının önündeki 
sinsileriyiz. Biz karıncaların gücüyüz. Biz bütün şehirleri süpüren dalgayız. Biz binaları 
yerle bir eden, öldüren depremiz. Kasırgaya dönüşen rüzgar biziz. BİZ BİLİNMEYEN 
VAHŞİ DOĞAYIZ! 
Tavşanın gecenin karanlığında ve sessizliğinde mağarasını terk etmesi gibi biz de 
barınaklarımızdan çıkıyoruz. Bu sefer güpegündüz ayrıldık. Dağlarda, nehirlerde ve 
çayırlarda gelişiriz. Ama biz, medeniyet ve insani ilerleme olan her şeyi aramak için, 
kusurlarını ve kusurlarını aramak için şehirlerinde dolaşıyoruz. Zamanını, saatlerini ve 
anlarını biliyoruz, rutin medenileştirici monotonluğu bizi koruyor. 
 
Bu bir Savaş Bildirgesidir. 
Teknolojik sisteme, bilimlere ve aşırı uygar modern insana karşı savaş, tüm bunları hor 
görüyor ve tükürüyoruz. En ilkel ve vahşi içgüdülerimize, tüm uygarlığınızın ve 
teknolojinin varlığımızdan asla silemeyeceği içgüdülerimize sarılıyoruz. 
Kurnazlık, sabır, kararlılık ve cesaret, bu savaşta tarifimiz. 16 Şubat Salı sabahı, 
transantiago güzergâhı 210 otobüsündeki zanaatkar yangın suçlamasını işte böyle 
bıraktık.Sonuç başarılı oldu, uygarlık makinesini tamamen yaktı. Bu vesileyle, 
saldırının amacı sadece otobüsü yok etmek ve ateşe vermek olsa da, bir sivilin 
yaralanması bizim için hiç önemli olmazdı. Eylemlerimiz beceriksiz ve aptalca 
klasizmin ötesindedir. Kitleleri, vatandaşları, insanları ya da her ne diyorlarsa onu 
küçümsüyoruz. Sadece bize, kendimize ve vahşi doğaya yönelik düşüncelerimiz var. 
 
Ateşimiz/saldırımız vahşi ve doğal olan her şey adınadır. Ve evet, insanlığın ilerleyişiyle 
zehirlenen tüm nehirler, tepeler, okyanuslar, kutuplar, çayırlar ve ormanlar adına 
şehirlerini dumanla kirletiyor, medeni havalarını bulandırıyoruz. Teknolojik-medeni 
ilerlemeyle yok edilen her hayvan türü adına. Önceki gecenin ay ışığı bizi evrenin vahşi 
gücüyle doldurdu, onun adına yıldızlar, gezegenler ve galaksiler AYRICA GİDER. 
 
Biz bir pagan, güneyli ve medeniyetsiz mezhebiyiz. Ateşimizle medeniyetin altyapılarına 
son sonuçlarına kadar saldırmaya çalışacağız. Her saldırıda içgüdülerimizi savunacağız 
çünkü para ya da seksten başka tutkuları olmayan robotik kitlenin bir parçası olmayı 
reddediyoruz. 
Eko-aşırılıkçı eğilim kuzeyden güneye, doğudan batıya doğru hızla yayılıyor. Fikirlerde ve 
eylemlerde suç ortağı oluyoruz ve medeniyete karşı bu enternasyonalist projeye hayat 
veriyoruz. 
Çünkü bizler vesikalar, mektup bombaları, gelişigüzel bombalamalar ve yanan ateşiz: 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler  – Şili 
  



Bununla, ITS'nin Meksika'da, Şili'de ve diğer bazı ülkelerde saldırı, suç ortaklığı ve 
koordinasyon projesinin devam ettiğini kamuoyuna ilan ediyoruz... 
 
Ekolojik aşırılık yanlılarına ve Meksika'daki her bir ITS grubuna suç ortağı selamı. Bilin ki 
güneyde de savaş var. “Terörist-Vahşi Davranışlara” ve “Medeni Olmayan 
Davranışlara”. “Karr-kai Hücresi”nin ve “Kapibara Grubu”nun eko-anarşistlerine. 
 
Teknoloji ve ilerleme uluslararasıysa, neden direniş ve ona karşı hareketler olmasın? 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler: 
— Medeniyetsiz Güneyliler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN DÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (ARJANTİN) 
 
Geçen 22 Şubat Pazartesi günü Retiro otogarında içi siyah tozla doldurulmuş bir zarfın 
içine bıraktığımız mesajın bir parçası olan “Arjantin'de”. Pek çok kişi gibi basının 
susturduğu gerçek (1), aslında birkaç gündür hem basını hem de bilim adamlarını 
bölgede eko-aşırıcılığın varlığı konusunda uyarıyoruz. 
 
Eylemlerimizi ne kadar susturursanız susturun, giderek daha doğru ve doğru olacaktır, 
biliyorsunuz ki silahlarımız ve patlayıcılarımız olduğu kadar adresleri, telefon numaraları, 
çalışma saatleri ve yerleri, her ikisi de elimizde. sen ve ailelerin... 
 
Mevcut ahlaka boyun eğmez ve ya Teknoloji ile birlikte olduğunuzu ya da ona karşı 
savaş halinde olduğunuzu bilir. İlk ölür ve kararsızlar da. 
Biz henüz keşfedilmemiş vahşi yıldızlarız, biz: 
 
Vahşiye Yönelen Bireyciler – Arjantin  
vahşi takımyıldızlar 
 
İleri, uygar olmayan uluslararasılaşma! 
 
Notlar: 
(1 ) http://tn.com.ar/tnylagente/noticias/artefacto-explosivo-en-las-cercanias-de-la-
fundacion-argentina-de-nanotecnologia_654946    
http://tn.com.ar/tnylagente/internacional/este-es-un-mensaje-de-individualistas-
tending-lo-salvaje_650983    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tn.com.ar/tnylagente/noticias/artefacto-explosivo-en-las-cercanias-de-la-fundacion-argentina-de-nanotecnologia_654946
http://tn.com.ar/tnylagente/noticias/artefacto-explosivo-en-las-cercanias-de-la-fundacion-argentina-de-nanotecnologia_654946
http://tn.com.ar/tnylagente/internacional/este-es-un-mensaje-de-individualistas-tending-lo-salvaje_650983
http://tn.com.ar/tnylagente/internacional/este-es-un-mensaje-de-individualistas-tending-lo-salvaje_650983


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN BEŞİNCİ BİLDİRİSİ (AMERİKA) 
 
"Mantarlar, algler ve eğrelti otları, üremek için uygun bir ortama yerleştirilene kadar 
kilometrelerce seyahat edebilen sporları serbest bırakır." 
-- w. 
 
I 
2011'den bu yana, sözde eko-aşırıcılık, çoğu "Meksika" topraklarında olmak üzere çeşitli 
aşamalardan geçti, bu aşamalarda çeşitli sorunlar, tehditler, soruşturmalar, eleştiriler, 
karalamalar, tartışmalar ve hem eski ideolojimizden kopmalar hem de kopmalar 
yaşadık. ilk çalışma şeklimizde olduğu gibi iskele. 
O yıl ITS doğdu ve Meksika Vadisi Politeknik Üniversitesi'nden bir nanoteknoloji 
uzmanına karşı ilk saldırımızı gerçekleştirmemize rağmen, yalnızca diğer "medeniyet 
karşıtlığı" arasında bulanıklaşacak kendiliğinden bir imza ile haklı çıkmayı amaçlamıştı. 
"O yılların gruplarını takip etmeye karar verdik. 
Üç yıl boyunca saldırılarımızı ülkenin merkezinde ve kuzeyinde yedi eyalete genişlettik, 
öğrendik, güçlendik, birbirimizi eleştirdik, anladık, kendimizi hazırladık... Daha sonra 
devasa bir çabayla görev üstlendik. Geçmiş yıllarda benzer söylemlerle hareket etmiş, 
birbiriyle bağlantılı çeşitli grupları, fark gözetmeksizin bir araya getirerek, "Vahşi Tepki" 
(RS) projesinin doğmasına yol açmış, zamanı geldiğinde, onun parçası olan bireycilerin 
ortadan kaldırılmasına karar verilmiştir. küçük grupların bir kısmı savaşı kendi başlarına 
başlatacaktı, ama evet, her zaman medeniyet ve teknolojik sistem göz önünde 
bulundurularak. 
Bu dağılmadan, "Dağın Pagan Tarikatı", "Eko-aşırı Terörizm ve Sabotaj Çemberi", 
"Grupúsculo Indiscriminado", "Ouroboros Nihilista" ve eylemlerinin sorumluluğunu 
üstlenmeyen ancak hala aktif olan diğer gruplar ortaya çıktı. . Adı geçen gruplar, SC'nin 
ölümünden bu yana üzerimize düşeni yapıyor, bu bizi gururlandırıyor ve eko-aşırıcılığın 
"Meksika" topraklarında yayılmaya devam ettiğini görmemizi sağlıyor. 
 
II 
Görünüşe göre spor kilometrelerce yol kat etti ve Güney Amerika'da keskin bir suç 
ortaklığıyla karşılaştık. Bu “verimli toprakları” bulmak, suç ortaklığı yapma arzusunu 
ortaklaşa paylaştığımız değerli bireylerde filizlenmekte, eylem ve sözlerde bizi 
birleştirmektedir. 
Teknolojik mega makineye isabetli darbeler vurmaya kararlı bireyciler. Hedef yapılara ve 
insanlara yönelik saldırıyı takip etmek için elimizdeki tüm kaynakları işgal edeceğiz. Ateş, 
bomba, tehdit ve kurşunlarla inatla yolumuza devam ediyoruz. Bu şekilde, eko-aşırı 
fikirler Şili ve Arjantin'in güney topraklarına yayıldı. 
Tekno-sisteme ve onun mükemmelleştirilmesinden ve/veya sürdürülmesinden sorumlu 
olanlara karşı bu uluslararası saldırı, koordinasyon ve suç ortaklığı projesine gölgelerden 
hayat verdik . Güneyin bireyci suç ortakları, bizimle birlikte ITS'nin terörist kısaltmasını 
gururla dile getirdiler. Saldırgan ego için kısaltmalar ve özel isimler benimsemek, çünkü 
biz bireyci ve vahşiyiz. 
 



III 
Böylece, uygarlığın ilerlemesini ve ilerlemesini edilgenliğiyle temsil eden ve sürdüren 
her şeye karşı ilan edilen savaşta yeni bir aşamaya başlıyoruz. Atalarımızın, katı yaşam 
tarzlarını şiddetle savunarak binlerce yıl önce başlattığı bir savaş. Antik oklarını Batılı 
Hristiyan etine doğrultuyorlar, savaşa karşı çıkıyorlar ve ölümüne savaşıyorlar. Bu ilkel 
ve anonim yaşamların tüm bu bilgeliğini, azmini ve cesaretini bugün bir pagan gururuyla 
kurtarıyoruz ve onları bugün uygarlığa karşı saldırıya yansıtıyoruz. 
 
IV 
Eylemlerimiz yalnızca bize aittir, onların "adi suçlara" atfedilmesini istemiyoruz ve buna 
izin vermeyiz, kendilerini "komplolara" emanet etmek bir yana, eylemlerimizi haklı 
çıkarmanın, aynı şeyi teşvik etmenin önemi burada yatmaktadır. Daha fazla eko-aşırı 
grubun dünyanın diğer bölgelerinde filizlenmesi ve güçlü bir şekilde grev yapması için 
zaman. 
 
V 

“Sabotajın ilgili, samimi etiği yerine açık, şeytani, lineer mantığıyla terörizmi tercih 
ediyorum. "Çok az retorik" ve "sabotaj"ın "huzurlu inatçılığından" önce, insani şiddeti, 

cezai sonuçları düşünmeden ateş edenlerin hesapsızlık ve "bilinçsizliklerini" tercih 
ederim. 

-A. 
Tüm sistematik evcilleştirme ve yabancılaştırma sürecine katkıda bulunan herkesi 
düşman olarak görüyoruz, evet, bilim adamları, mühendisler, araştırmacılar, fizikçiler, 
yöneticiler, hümanistler ve neden olmasın? -ayrım gözetmeyen saldırı fikrini ve 
uygulamasını desteklemek- aynı zamanda bir bütün olarak topluma karşı. Neden 
toplum? Bu ilerlemeye, teknolojik ve endüstriyel sistemin ilerlemesine meyilli 
olduğundan, medeniyetin sağlamlaşmasına ve ilerlemesine katkıda bulunur. 
Onların sadece kendilerine söyleneni yapan koyunlar olduğunu düşünebiliriz ve bu 
kadar, ama bunu o kadar basit görmüyoruz, insanlar bu sistem içinde bir çizgi izliyor 
çünkü istiyorlar, eğer bir seçenekleri olsaydı, kesinlikle isterlerdi. iğrenç milyonerler gibi 
yaşamak, ama yoksulluk içinde çürümek, böylece bizi evcil hayvanlar gibi boyun eğdiren 
bir sistemin ebedi sadık hizmetkarları olmak. 
“(...) Sizi her seyahatinizde koltuğunuzun altında ne olduğuna, ne olursa olsun bakmaya 
davet ediyoruz. Vatandaşların uygarlığa karşı eylemlerde, radikal gruplar veya bireyler 
tarafından veya bazı doğal afetler tarafından yaralanması veya öldürülmesi her zaman 

iyidir. 
-T. 

" devrimci" saldırı ahlakına kaptırmayı çoktan bıraktık . Hiç kimseyi veya hiçbir şeyi 
dikkate almıyoruz, eylemlerimiz uyarı çağrıları VERMEZ veya sorumlulukları devretmez. 
Gelen her şeyi, HER ŞEYİ üstleneceğiz. 
Bazılarının hayırseverliğine ve onların Hristiyan kaygılarının "masumlara" zarar 
vermemesine karşıyız. Biz diyoruz ki, “herhangi bir vatandaştan (HİÇBİR) önce, bin kat 
bizden”. Kitle, herhangi bir değerlendirmeyi hak etmiyor, kim onların refahını sağlamak 
için kararlı kalırsa, (bombalarla) saldırma gerçeğini sorgulamalıdır. 



Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey sivillerin yaralanmayacağını garanti etmez. Aslında, 
saldırılarımız mümkün olduğunca fazla hasar verecek şekilde tasarlanmıştır ve bu 
saldırılardan birinde düşündüğümüzden daha fazla can düşerse, daha da iyi olur. 
Pişmanlık ya da suçluluk duymadan bu şekilde söylüyoruz, çünkü ne düşündüğümüze ve 
seçtiğimiz hayata tamamen ikna olmuş durumdayız ve bunu zaten somut eylemlerle 
gösteriyoruz: engeller karşısında nasıl davranacağımızı biliyoruz. Olası sivil kayıplar "bir 
hesap hatası" olmayacak, artık "bu mücadelenin bir sonucu" olmayacak, bir seçim, 
bilinçli ve keyifli bir SEÇİM olacaktır. 
 
Ayrım yapmayan bir terörist için ahlaki ve etik suçluluk yoktur. patlayıcı cihaz  saldırısına 

uğrayan kişiyi etkilemeye çalışmadan mağduru kışkırtarak veya sakatlayarak “hayır” 
diyen aklın tazminat ilişkisine içkin.” 

-N. 
İlk açıklamamızda zaten söylemiştik, Vahşi Doğa'yız, ondan öğreniyoruz, tepkileri 
şiddetli, doğa kentsel veya kırsal binaların önünde durmuyor, sıradan vatandaşların veya 
uzman bilim adamlarının önünde durmuyor, değil, yolundaki her şeyi hıristiyan ahlakı 
olmadan yok eder, alışılmış konuların öfke nöbetlerini ve rahatsızlıklarını geçer... 
BAZILARININ rahatsızlığı, eko-aşırıcılığın yayılmasıyla ve hem kuzeyde hem de güneyde 
sözlerimiz ve eylemlerimiz tarafından hissedilir, ne derse desinler, kim üzülürse olsun, 
çileden çıkarlar ve sonra kendilerini kandırırız. İLERİ devam! 
 

“Belki bu eylemlerin etkisiz olduğunu düşünüyorsun, belki de sosyopatların eylemleri 
olduğunu düşünüyorsun, ya da her neyse. Dünyayı değiştirmek istemiyoruz, alevler 

içinde yandığını görmeyi tercih ediyoruz. Ve eğer Dünya'nın, nehirlerin, dağların, 
ormanların ve okyanusların yok edilmesinin gerçekten çılgınca olduğunu görmüyorsanız, 

size yardım edemeyiz ve size yardım etmek istemiyoruz. Geldiğimizi gördüğünde eğil." 
- c. 

Vahşi doğanın ezici gücü yanımızdayken: 
Savaşla ileri! 
Sessizlik karşısında bombalarımız! 
Yabancı olan her şeye ve kaybettiğimiz her şeye karşı! 
Siyasi olarak yanlış terör suçunu yaymak! 
Aşağı "devrimci" ahlaki iskele, eşitliğe ölüm, hümanizme ölüm! 
Vahşi doğanın aşırı savunmasında! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler Meksika 
-Ouroboros Silvestre (eski adıyla “Ouroboros Nihilista”)/Meksika Eyaleti 
-Okült Grup "Lynx'in Öfkesi" / Mexico City 
-Feral-Suçlu Çetesi/Jalisco 
-Editör Grubu “Regression Magazine”/Michoacán 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler Şili 
- Medeniyetsiz Güneyliler/Santiago 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler Arjantin 
-Vahşi Takımyıldızlar/Buenos Aires 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN ALTINCI BİLDİRİSİ (ARJANTİN) 
 
ITS–VAHŞİ TAKIMYILDIZLARDAN ANTİSOSYAL(?) “KARA HANÇER” YAZARLARINA 
 
Nefretimizi nasıl ifade ederiz? Nefret edilene acıma yoluyla olmadığı düşünülebilir. 
Görünüşe göre bazıları, nefret ettikleri şeye acıdıkları için bunun böyle olduğunu 
düşünüyorlar ve burada çarpıcı olan, acıma varken nefretin Hıristiyan olmamasıdır. 
Görünüşe göre, "Puñal Negro" yayınının anarşistleri böyle düşünüyor, "konumları ne 
olursa olsun, bu toplumdan ve savunucularından" nefret ettikleri için "antisosyal" 
olduklarını söylüyorlar ve diğer yandan "rastgele veya rastgele eylemlerin voleybolu 
öldürdüğüne inanıyorlar. seyircilerin büyük bir kısmı, Devletin kendisinin veya 
uşaklarının yapacağı eylemlerden farklı olmaktan uzaktır. 
 
Daha önce “Amoral Amaçlar? “Daha iyi insanları öldürebilme” fikrine ancak “düzen 
güçleri” olmaları halinde katıldıklarını belirtiyorlar, çünkü onlara ne olduğu umrumda 
değil. madde” (bizimkinin büyük harfleri) . Öyleyse onlara soruyoruz, eğer antisosyal 
olduklarını söylüyorlarsa, polis olmak zorunda olmayan ama onların savunucusu olan 
insanlara ne olacağı umurlarında mı? Bir antisosyalin, yoldan geçen basit bir işçiyle nasıl 
bir ilişkisi olmalıdır? YOK! 
Bu şeylerin bizi kapatmadığını, birinin aynı anda nasıl bir şey söyleyebildiğini 
anlayamadığımızı göz önünde bulundurarak, belki de bu metnin fikrinin ayrım 
gözetmeyen saldırı tartışmalarına katkıda bulunmak "DEĞİL" olduğuna inanıyoruz. " 
Yazıyı kapattıklarında, ama yarın "bana bakma, bana zulmetme" diyebilecekleri oldukça 
rahat küçük bir yer edinirlerken, ben hep terörle aynı fikirde olmadığımı söyledim, işte 
dergim Sayın Başkan. Jailer, bu reddedilemez kanıt, asosyalim ama topluma saygı 
duyuyorum”. 
Daha önce de söylemiştik, “bazılarının hayırseverliğine ve onların Hristiyan kaygılarının 
'masumlara' zarar vermemesine karşıyız. Biz diyoruz ki: 'herhangi bir vatandaştan önce 
(HERHANGİ BİR), bin kat bizden'. (...) Olası sivil kayıplar bir 'yanlış hesap' olmayacak, 
artık 'bu mücadelenin sonucu' olmayacak, bir tercih, bilinçli ve keyifli bir SEÇİM 
olacaktır.” 
Bitirmek için, "ormanın kutsalının çağrısı"nın Chicana'sına ya da kibirli, faşist ya da 
otoriter olma suçlamalarına yanıt vermeyeceğimizi açıklıyoruz. Bu tür tartışmalardan 
biraz sıkılırız. Eylemlerimizin bununla ilgilenmesine izin vereceğiz. 
 
ITS: varsayılan teröristler ve toplumun gerçek düşmanları! 
 
ITS - Arjantin 
vahşi takımyıldızlar 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN YEDİNCİ BİLDİRİSİ (AMERİKA) 
 
I 

“Avlanmaya gittiğimizde, yay ne kadar güçlü olursa olsun, geyiği öldüren okumuz 
değildir; onu öldüren doğadır” 

-Büyük Gök Gürültüsü 
 

Üniversiteler, eğitim merkezleri, akademik kurumlar vb. bugünün ve yarının ilericilerinin 
hazırlandığı yerlerdir, bu nedenle eko-aşırılıkçı saldırının değişmez hedefidir 
 
İlerleme kuvözleri (liseler, üniversiteler, liseler, vb.), teknolojik, bilimsel ve endüstriyel 
sistemin, modernite tarafından kör edilmiş gençlerin zihinlerinin yetiştirildiği 
akademilerin gelişiminin anahtarıdır ve Vahşi Doğanın yok edilmesinde suç ortaklarıdır.  
 
Bugün teknolojinin tükettiği, sistemin özgür gelişimi için uygun ahlaki değerleri yeniden 
üreten bir toplumda yaşıyoruz; bu toplum, çocuklarını "hümanizm", "ilerlemecilik", 
"rastlantısal dayanışma", "kolektivizm", "eşitlik" vb. değerlere bağlı bir yaşam sürmeleri 
için eğitir ve yönlendirir. 
 
Eğitmenler durmadan "ders çalışın, hayatta biri olmaya hazırlanın" diyorlar ve çocuklar 
dikkat ediyor, bazıları profesyonel, belirli sosyal çevrelerde öne çıkan şahsiyetler oluyor, 
yani mükemmel ilerici; diğer kısmı ise eğitimi kesik, her yere üşüşen, her halükarda 
ilerici maaşlı işçiler ordusunun büyük bir kısmını oluşturuyor. 
 
Bu iki taraf bir şekilde uygarlığın normal işleyişini sürdürür, bazıları cellat, bazıları 
köledir, ancak hepsi aynı çantada yer alır, buna hiç şüphe yok. 
 
Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu (hepsi değil) dereceleri, eğitim seviyeleri 
veya sınıflarında zamanla biriken "bilgileri" nedeniyle kendilerini üstün hissediyorlar, 
ilerlemeciliği arzuluyorlar, açık bir örnek herhangi bir mühendislik (sistemlerde) 
okuyanlardır. , robotik, mekatronik, bilgi teknolojisi vb.), "doğayı önemsemek", "su 
tasarrufu yapmak", "iklim değişikliğini çözmek", üretimi artırmak vb. Yani sistemin karşı 
karşıya olduğu krizi aşmak için gerekli yöntemleri araştırır ve uygulamaya koyarlar. 
 
Bir başka örnek de bilim öğrencileridir (fizik, biyoloji, kimya, biyoteknoloji, tıp, nöroloji, 
matematik vb.), (hepsi değil) aynı şekilde, bilimin engelini mükemmelleştirmek ve 
mutlak gerçek olarak konumlandırmak için yöntemler geliştirirler. eskilerin bize bıraktığı 
basit ve atalardan kalma bilgiyi ezmek, bu konuların her biri tarafından reddedilen bilgi, 
çünkü bunlar , bu modern çağda bizi çevreleyen birçok konuyu akıl yoluyla açıklayan 
"parlak" teoriler önermektedir. 
 
Bu yüzyılda "inanç" olarak konumlanan sisteme yakışan yapay ve karmaşık bilgidir ve 
artık mantıksız, ilkel ve inandırıcılıktan yoksun olarak kabul edilen doğa güçleriyle ilgili 
inançlar YOKTUR. 



Bu ilimlerin ve onları inceleyenlerin (hepsini değil) yapmaya çalıştıkları şey, meydana 
gelse de gelmese de herhangi bir sürece, eyleme vs. bir açıklama getirmek ve insan 
bilgisini bununla yükselterek "daha yüksek" bir düzeye yükseltmektir. kibirli 
insanmerkezciliğin bayrağı. İnsan bilgisinin, Vahşi Doğanın Büyük Bilgeliği (ya da buna 
her ne diyorsanız) karşısında HİÇBİR ŞEY OLMADIĞINI unuturlar. 
 
Bunlar aynı zamanda doğaya "yardım etmek" için alternatifler önerirler ve bu ikiyüzlü 
tutum, asıl kaygılarının araştırmacılar arasında ün, şöhret kazanmak ve çalıştıklarını 
söyledikleri "doğaya yardım et" ile tamamen alakasız "bilgilerini" geliştirmek olduğunu 
gizler. 
 
Son örnek, modaya uygun alternatif ve ilerici dalganın bir parçası olan sosyal ve beşeri 
bilimler (hukuk, iletişim, felsefe, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, sanat, ekonomi, 
edebiyat, mimari vb.) öğrencileridir. 
 
Sistemin sürekliliği için kullandığı, “feminizm”, “anti-klasizm”, “komünizm”, "anarşizm", 
"çevrecilik", "ırkçılık karşıtlığı", "legalizm", "hümanizm", "faşizm karşıtlığı", "pasifizm", 
"ilkelcilik", "Marksizm", "pasif nihilizm", " veganizm”, kısaca PROGRESSİVİZM ile yüklü 
ahlaki değerlere sahip kapsayıcı gençliğin yeni çağı olarak kendini konumlandıranlar, 
pratikten ziyade teorik bilgileriyle kimlerdir? Açıklığa kavuşturmak gerekirse, bu 
öğrencilerden bahsettiğimizde HERKESİN bu kadar köklü ahlakçılığa sahip olduğunu 
söylemiyoruz ama büyük çoğunluğunun VAR olduğunu söylüyoruz. 
 
Aslında bu tip öğrenciler fakültelerinde, vegan restoranlarında, kafe ve barlarda 
Nietzsche, Bukowski veya Dalí hakkında konuşurken bulunabilir. "Daha iyi bir yarın" için 
çalışan, bu toplumu "daha iyi" için değiştirmeye çalışan, düşünürler, "eleştirmenler", 
kurtarıcılar gibi poz veren, "iddiaları" ne kadar radikal olursa olsun, kooperatiflerde, 
işgallerde ve gösterilerde bulunurlar. kulağa hoş gelebilirler, sadece bu sistemin 
gelişmeye devam etmesi için önerilerdir. 
 
İşte bu üniversite ve/veya lise öğrencileri, çağdaş ilerleme yolunda söz konusu 
tutumlarla devam etmektedirler. Ve bu yüzden üniversiteleri zararlı insani ilerlemenin 
bir sembolü ve öğretmen-öğrenci kitlesini Dünya'nın bozulmasından, 
evcilleştirilmesinden ve yok edilmesinden doğrudan sorumlu olarak görüyoruz. 
Beklendiği gibi, eko-aşırılık yanlıları tüm bunlarla yüzleşiyor, bu değerleri kabul etmeyi 
reddediyor ve onları yıkıyor. 
Bu nedenle, aşağıda iddia ettiğimiz eylemlerde kanıtlandığı gibi, ITS'nin bu koyunlardan 
hiçbiriyle ilgisi yoktur: 
 
12 Nisan. 
-Meksika Eyaleti, Ecatepec Üniversitesi önüne dinamit dolu bir yangın söndürücü 
bırakıldı. Bu kampüs, San Cristóbal şehir merkezinin kalbindeki Av. Insurgentes'te, 
polisle dolu Belediye Sarayı'ndan iki blok ve herhangi bir sorun yaşamadan atlattığımız 
Devlet Güvenlik Komisyonu karargahından bir buçuk blok uzaklıkta yer almaktadır. 



Cihaz, bahsi geçen yarı özel üniversitenin sabah vardiyasındaki öğrenciler gelir gelmez 
patlamak üzere tasarlanmıştı ancak sistemde bir arıza meydana geldi ve daha önce 
infilak etti, sabah 6 civarında büyük bir patlama sesi duyulmadan duyuldu. Yaralılar 
tespit edildi, ancak olay yerinde büyük bir polis seferberliği yaşandı, beklendiği gibi 
eylem morali bozulan belediye yetkilileri tarafından susturuldu. 
İlerici öğrenciler şimdilik kurtarıldı, bir sonrakinde başarısız olmayacağız... 
 
-Aynı sabah, aynı belediyede bulunan Hispano-Amerikan Eğitim Topluluğunun önüne 
elektromekanik aktivasyonlu bir patlayıcı cihaz bırakıldı. 
Siyah bir evrak çantasına benzeyen cihaz, sahte bir kulp çekilerek çalıştırıldı, içi 
dinamitle doldurulmuş bir çift galvanizli nipelden oluşuyordu, cihazın yaralanmaya 
neden olmadan patlatıldığı basında çıkan haberlere göre, bu kuşkusuz yanlış bir bilgi 
çünkü Eser, özel eğitim merkezinin girişinde bıraktığımız için, birisi kolu kaldırmadan 
patlayamazdı, ki bu da onu kaldıran kampüs korumalarından birinin, bir öğrencinin veya 
bir öğretmenin yaralanmasına neden olduğuna eminiz. Enstitü yetkilileri, bölgede tam 
bir polis ve askeri harekatın oluşturulduğu "evrak çantası bombası"nın patlamasının 
ardından, öğrencilerin kampüse girmesini engellediği için, saat 07.30'da polise alarm 
verdi. 
Basında iki patlayıcı olduğu bildirildi, bu da yanlış, elimizdeki hipotez, meme uçlarından 
birinin patlayarak diğer meme ucunun kampüsün çıkışına (birkaç metre öteye) uçmasına 
neden olduğu yönünde. 
Olay yerine gelen polis ve askerler, girişte meme uçlarından birinin patlamasıyla 
ucuzlamış çanta kalıntılarını, çıkışta ise diğer meme ucunu buldular. 
 
19 Nisan: 
-Öğleden sonra, Tlalpan Heyeti'ndeki Monterrey Yüksek Araştırmalar Teknoloji 
Enstitüsü (Tec de Monterrey) Mexico City kampüsünün girişlerinden birinde şarapnel ile 
dolu plastik bir kap içinde ev yapımı bir eser patlatıldı. Cihaz, hasarı doğrulayamadan 
başarıyla patladı. Eylem sermaye yetkilileri tarafından susturuldu. 
 
25 Nisan: 
- Mexico City'nin güneyindeki Av. Insurgentes'te, Ciudad Universitaria'daki (CU) UNAM 
Mimarlık Fakültesi'nin otoparkına bir elektromekanik aktivasyon patlayıcısı bırakıldı. İki 
arabanın arasına bırakılan eser, Ecatepec'teki Hispanik Amerikan Eğitim Topluluğu'nda, 
evrak çantası tipinde (aşağıdaki resme bakın) patlatılana benziyordu. Sonuçları 
doğrulamamış olsak da, patlayıcının işe yaradığından eminiz, sadece üniversite yetkilileri 
gerçeği bir kez daha örtbas etti. 
 
-Aynı gün ÇÜ'de aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi A Binası girişine bir patlayıcı 
daha bırakıldı. Bu patlayıcı bir ayakkabı kutusuna benziyordu, sadece içinde mekanizma 
vardı, cihaz, kutu kaldırıldığında, bir çubuğa bağlı negatif kutup, kutunun tabanına bağlı 
pozitif kutup kablosuyla çarpışacak şekilde tasarlandı ve patlama meydana gelecektir. 
Bu patlayıcının sonuçları da UNAM yetkilileri tarafından susturuldu. 
 



II 
FCFM'ye yönelik saldırı,  Santiago, Chile  
 
Eyer bir tramvaya, yıldızlı gökyüzünü bir çatıya, bilinmeyene giden karanlık ve zorlu yolu 
asfalt bir yola ve doğanın derin huzurunu şehirleri besleyen hoşnutsuzluğa tercih ederim.  
-E. 
 
Şili'de bilim ve ilerlemenin beşiğine giriyoruz. Şili Üniversitesi Fizik ve Matematik 
Bilimleri Fakültesi (FCFM) saldırı girişimimizin hedefiydi. FCFM, teknolojik yeniliği ve 
bilimdeki en son gelişmeleri ile tekno-sistemin sürekliliğine ve mükemmelleşmesine her 
geçen gün katkıda bulunmaktadır. 
Bu tekno-nerdler teknoloji, bilim ve ilerleme olan her şeyi alkışlıyor. Bilim, fizik ve 
mühendislik bölümleriyle. Robotik laboratuvarı tarafından yapılan insansı robotlarla. 
Calan tepesine inşa edilmiş büyük rasathanesi ile. Madencilikte getirdiği yeniliklerle 
hem çalışmalarda hem de makinelerde nihayet. Bütün bunlarla birlikte, bu hukukçular 
ve bilim adamları, kaydolmak için koşan vatandaş-öğrenci kitlesinin önünde kendilerini 
gezegenin kurtarıcıları olarak gösteriyorlar, böylece ilerleme ve bilim olan her şeyi 
onaylıyor ve sürdürüyorlar. 
Bu şekilde, FCFM'nin tamamı, en yüksek ifadesiyle ilerlemeyi ve medeniyeti açık bir 
şekilde temsil eder. Bu nedenle, 6 Nisan Çarşamba günü Şili'deki Vahşi Doğaya Eğilen 
İkinci Aktif Bireyciler grubu tarafından kışkırtıcı hediyemiz terk edildi. Biz dikkat 
dağıtarak dikkati başka yöne çekmekle görevliyken, iki adamımız sabah saat on bir 
sularında, yalnızca tam zamanı bekleyen yangın çıkarıcı suçlamayı gizlemek için gizlice 
fakülte tesislerine girdiler. 
Medya tarafından gizlenen engellenmiş saldırı. Ve burada bir iddianın önemi 
yatmaktadır. Bu saldırı hüsrana uğramış olsa da, bu bizi onu haklı çıkarmak ve 
kamuoyuna açıklamakla sınırlandırmaz, çünkü aksi takdirde unutulup giderdi, buna izin 
vermeyeceğiz çünkü bizimdir, EGO'muza aittir, adınadır. VAHŞİ ve uygarlığa karşı. 
Saldırının engellenmesinin nedenini, çift saatli sistem başarısız olmayacak şekilde 
tasarlandığından, keşfedilmesine doğrudan bağlıyoruz. FCFM'nin yapıları kısa süre önce 
2014'te açıldı, 
Yanmayı hak ettiler. Saldırımız herhangi bir uyarı ya da herhangi bir şey vermedi, binayı 
yakmak için alevlerin yanı sıra bir doktor ve/veya öğrenci arıyorduk. Kimseye saygımız 
yok. 
 
Hem yurtdışında yüksek lisans yapmış ünlü profesörleri hem de son derece fakir 
öğrencileri vahşi doğanın boyunduruğunun bir parçası ve en kötüsünü hak ediyor. Bu 
sadece yaklaştığımızın bir uyarısı, hedefi keskinleştirin. Bununla ilgileneceğiz; Javier Ruiz 
del Solar, Dr. Paulo Araya, Dr. María Elena Lienqueo, Dr. Guido Garay veya öğrenci Luz 
Martínez. Rutin adımlarını, monoton hayatlarını biliyoruz. İlerlemeyi beslemeye devam 
etmeye cesaret edin, sonuçlarına katlanın... 
 
Ve zamanım geldiğinde var olan en vahşi, yalnız ve ıssız yeri bulacağım. 
-E 



Vahşi daha fazla bekleyemez, medeniyet doğal olan her şey pahasına ayrım 
gözetmeksizin genişler. Kendi payımıza, modern insanların minerallerini aramak için 
Dünya'yı paramparça etmelerini, tonlarca betonla gömmelerini veya tüneller inşa 
ederken tüm tepeleri aşmalarını pasif bir şekilde izleyip, boş durmayacağız. Medeniyete 
ve ilerlemeye, onu mükemmelleştirenlere de, pasifliğiyle onaylayanlara da, kim olursa 
olsun, savaş halindeyiz! 
 
III 
Evren, tüm galaksileri, yıldızları ve gezegenleri ile bilinmeyen enginliğiyle de Vahşi 
Doğanın bir parçasıdır. 
Çünkü o Evren, çöktüğünde roketleri, uyduları ve başka gezegenlere işgal projeleri ile 
insan tarafından çileden çıkar. 
Çünkü uzayda yüzen bir TV istasyonu uydusu, ormanın içinden geçen bir yolla aynıdır. 
Bu yüzden Vahşi'yi ve kendimizi savunmak için şiddet ve ayrım gözetmeksizin hareket 
ediyoruz, çünkü kendimizi Medeniyet ve İlerleme tarafından kuşatılmış olarak 
görüyoruz ve yıldızların uyumlu hareketinde tatmin buluyoruz. 
Bu nedenle kimliğimiz olan ismimiz, seçtiğimiz kişi, gerçekte ne olduğumuz ve onların 
bizi istediği gibi değil. 
Doğa yanımızdayken, 22 Nisan'da Arjantin, Buenos Aires'teki Medrano Caddesi'ndeki 
Ulusal Teknoloji Üniversitesi'nin (UTN) genel merkezine bir paket bomba bıraktık. 
Eylem, diğerleri gibi basın tarafından örtbas edildi, ancak paketin bulunduğundan 
neredeyse eminiz, çünkü ortak bir yerde, tüm tekno-nerdlerin tam gözü önünde terk 
edildi. 
Meksika dışındaki diğer bölgelerde CYBE varlığına müsamaha göstermediklerini biliyoruz 
ve bu onları üzüyor. İyi yapıyorlar !: ITS affetmez, ancak bizi susturmak, dünyanın 
yandığını görme arzumuzu arttırmaktan başka bir şey yapmaz. 
 
IV 
Tecrübe zamanla kazanılır, teoride ve pratikte bilgi edinilir, kim tartarsa tartsın bu savaş 
bu şekilde devam eder. 
ITS gruplarının birincil hedeflere karşı bu uluslararası koordinasyonu, sadece çalışabilirlik 
seviyemizin , yapaylığa eğilimli her şeyi yakma ve düşürme arzumuzun bir testidir, 
üniversite hedeflerine ve eğitim merkezlerine zarar vermek, değiştirmek ve korkutmak 
için tasarlanmış bu saldırılar bir başlangıçtır. daha büyük bir şey, çünkü bugün 
üniversiteydiler, yarın kim bilir hangi hedefi vurmaya birlikte karar vereceğiz. 
Eylemlerimizi sansürleyip sustursalar da önemli değil, varlığımız olan üç ülkenin 
yetkililerine ve özel hedeflerine doğru ilerlemeye devam edeceğiz diyoruz: 
Saldırılarımızı susturmanın sonuçlarından kaçının, biliyorsunuz ki eko-aşırılık 
tohumlarının verimli topraklarda geliştiğini ve filizlendiğini biliyorsunuz! 
Kalan son vahşi kalıntıları evcilleştirmek ve yok etmek için çabalayan, çalışan ve yeni ve 
etkili yollar geliştirenler, diyoruz ki: 
"Kendinize güvenin, sakin olun, biz yokmuşuz gibi davranın ama oklarımızın size doğru 
geldiğini gördüğünüzde şikayet etmeyin." 
 



Ayrım gözetmeyen seçici saldırılar ve eko-aşırılık için! 
Vahşi Evreni savunmak için! 
Mistik ve kibirli konuşmaya devam edin! 
Ne "devrimciler" ne de aldanmış, ne iyimser ne temkinli, sadece Ayrım gözetmeyenler! 
Hümanist İlerlemeciliğe ölüm! 
İlkel atalarımızdan miras kalan savaşa devam! 
Morali Saldırmak İçin Ölüm! 
İlgili eko-aşırı gruplar ve terörist nihilistler ile suç ortaklığı içinde! 
Patlayıcılar patlamaya devam etsin, medeniyet yanmaya devam etsin, Uzaylı yayılan her 
şeye karşı şiddetli direniş olsun! 
 
tehlikeli olalım: 
 
Vahşi doğaya Yönelen Bireyciler (Arjantin): 
-Vahşi Takımyıldızlar 
 
Vahşi Doğaya Yönelen Bireyciler (Şili): 
-Mistik Orman Horde 
 
Vahşi Doğaya Yönelen Bireyciler (Meksika): 
-Vahşi Ouroboros (Meksika Eyaleti) 
-Okült Grup "Lynx'in Öfkesi" (Mexico City) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN SEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (ARJANTİN) 
 

Ağzını kapatıp aptal gibi görünmek, ağzını açıp şüpheyi ortadan kaldırmaktan daha 
iyidir." 

-M. 
 
Şüphesiz aptallara... 
Bu kısa mesaj aracılığıyla ITS şunlardan sorumludur: 
 
– Buenos Aires'teki okullara yapılan ve şikayetlere, “okula sarılmaya” (?) ve hatta sosyal 
ağ Facebook'ta bir sayfaya neden olan bombaların tekrar tekrar tehdit edilmesi. “Sevgili 
müessesemizin maruz kaldığı mükerrer bomba tehditlerine son vermek için bu sayfayı 
oluşturduk” (1) (2) (3) 
 
– Quilmes Ulusal Üniversitesi'ne yapılan bomba tehdidi. (4)(5) 
 
– 15/6`da Metro C hattının Diagonal Norte istasyonunda bomba ihbarı yapıldı. (6)(7) 
Basına diyoruz ki: Diagonal Norte'deki bomba tehdidi stratejik olarak düşünüldü ve 
uygulandı, kombinasyonların yapıldığı bir istasyon olmasının yanı sıra B hattındaki grevi 
ve sendikanın diğer hatlarla çatıştığını biliyorduk ve bu nedenle diğer hatlarda domino 
etkisi gecikmelerine neden olur. Ama bunun sadece bir strateji olduğu açık olsun, 
sendika çatışmaları, işçi mücadeleleri veya şu ya da bu işçinin işten çıkarılması bizi 
ilgilendirmiyor. ITS çöpçü bir hayvan olabilir, bunu aklınızda bulundurun... 
 
Diagonal Norte'deki bomba tehdidi bir uyarıydı ve bunu iyi biliyorlar, hizmeti tekrar 
etkinleştirdikten sonra onlara çok net bir mesaj gönderdik, görünüşe göre dikkate 
almamışlar, bu yüzden Cumartesi öğleden sonra oraya gittik, oradaydık ve oradaydık. 
metro başkanı Juan Pablo Piccardo'ya hitaben bırakılan bir patlayıcı cihaz maalesef 
patlamadı, bir sonraki patlama olacak 
Tehditlerimiz fırtınayı haber veren şimşekler, metroyu tehdit ettik sonra da başkanına 
gittik, yarın kim bilir... 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Arjantin 
vahşi takımyıldızlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://larazon.com.ar/ciudad/Reiteradas-amenazas-bomba-escuelas-porteno_0_786000072.html
http://telefenoticias.com.ar/actualidad/la-comunidad-educativa-se-une-en-un-abrazo-al-normal-1/
https://www.facebook.com/No-a-las-amenazas-de-bombas-del-Normal-n1-126057641134301/
http://www.radiofmq.com/detalle.php?tipo=1&documento=71046&sistema=fmq
http://www.radiofmq.com/detalle.php?tipo=1&documento=71046&sistema=fmq
http://www.minutouno.com/notas/1492680-subte-falsa-amenaza-bomba-paralizo-el-servicio-la-linea-c
http://www.minutouno.com/notas/1492680-subte-falsa-amenaza-bomba-paralizo-el-servicio-la-linea-c


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN DOKUZUNCU BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
Hiper-uygar kitle, toplumsal yaşam yapılarıyla birlikte ateşi ve patlayıcıyı hak ediyor. 
Kokuşmuş klasizmden bir adım bile uzakta değiliz ve bazılarının vatandaşa yönelik 
insancıl önlemlerine tükürüyoruz. Polisi dövmekten bir an bile çekinmeyecek olan bu 
kitle (bkz. "vatandaş tutuklamaları") elbette bizim medeni olmayan Ateşimizi alacak. 
Biz ideolojiden arındırılmış bireyleriz, bu nedenle tüm ideolojilere idrarımızı yapıyoruz. 
Saldırı için motivasyonlarımız Nehirler, Volkanlar, Okyanus, Ormanlar, Puma, Loica ve 
Vahşi olan her şey. 
Küçük bir grup olarak, asgari kaynaklarla medeniyete saldırmanın mümkün olduğunu 
gerçeklerle doğruladık. Onu Kaos, istikrarsızlaştırma ve neden olmasın, Terör getiriyor. 
Uygar yaşamı, ayinlerini ve süreçlerini, değerlerini ve ilerlemesini hor görüyoruz, bu 
nedenle "rekreasyon" yerleri Eko-aşırılıkçılar için bir hedeftir ve olacaktır. Alışveriş 
merkezleri, sinemalar, kulüpler, restoranlar vs. medeniyetin kendisidir, bu yüzden hedef 
alınırlar. 
Bu nedenle ve çok daha fazlası, 24 Mayıs'ta başkentin merkezindeki AVM'nin 
yemekhanelerini ve çatısını etkileyen yangına karşı dikkatli ve tüm sorumluluğu 
üstleniyoruz. Şimdiye kadar, kaza herkes için başka bir kazaydı, ÇÜNKÜ ARTIK DEĞİL! 
Bunun kasıtlı bir ateş olduğunu bilin, Bencil ve Vahşi. Bu sözlerle, bu saldırının faillerinin 
bizler, Vahşi Doğaya Eğilen Bireyciler (ITS) olduğunu beyan ederiz. Patagonya Puma'sı 
gibi sinsi sinsi sinsi şehrin içinde bir kez daha kendimizi rahatlatan bizler. 
Sırt çantası malzemeyi gizler, vatandaşlarla çevrili, seçilen yere doğru sağlam bir adım 
atmak için otobüsten ineriz, bu anlarda kalbiniz zihninize geri dönüşün olmadığını 
söyler, bir an için seçilen yoldan şüphe etmeden . Her adımda geçmişin yerlilerinin 
ruhlarıyla, yıldızlarla ve rüzgarla birlikte gidiyoruz. 
Varıyoruz ve geriye sadece kararlaştırılan yere gitmek kalıyor, "kılık değiştirmemiz" bize 
başkalarının gidemediği yerlere gitme yeteneği veriyor, binlerce kalp ve titreyen 
ellerimizle bir süt sandığı içine deneysel olarak gizlenmiş yangın çıkarıcı yükü terk 
etmeye hazırlanıyoruz. Uçuş iki kat gergin, ama bir kez dışarı çıktığımızda zevkle 
gülüyoruz (sessiz değil), bize yüzleriyle bakıyorlar ve bunlar ne? Ve yok oluyoruz............. 
 
Gizli ve uzak, neredeyse bir ay uzakta bugün bizim anımız! 
 
Donmuş Güney topraklarında hala yapay olan her şeye direnen birkaç kişi var. Pasif 
değil, şiddetli ve Vahşi olan direniş . Eylemlerin sonuçlarından korkmayan, tekno-
sisteme yüz veren direniş. Ateş-Terörümüz, en ilkel içgüdülerimizden, yapaylığın bizden 
silip atamadığı içgüdülerimizden gelir. 
 
Kuzeydeki tüm ITS'lere, her yerdeki eko-aşırılık yanlılarına, İtalyan Tarikatına ve Ormanın 
Mistik Ordası'na suç ortağı selamları! 
Bilin ki burada savaştayız! 
 
Vahşiye Yönelik Bireyciler – Şili  
-- Uygar olmayan güneyliler   



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN ONUNCU BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Avlanmaya gittik, dün gece kurt olduk, atalarımızın şeytanları zihinlerimizi ve 
bedenlerimizi ele geçirirken, kana olan susuzluğumuz birkaç dakikalığına dindi. 
 
İnsanlığın ilerlemesinin beşiklerinden biri olan Ciudad Universitaria'da dolaşıyoruz, 
kendilerini "daha iyi bir yarın", "daha iyi bir yarın" inşa etmek gibi aşağılık bir hedef 
koyan kibirli profesyonel zihinlerin dövüldüğü bir yer, Dünya'nın yok edilmesiyle 
lekelendi. bireyin içgüdülerinin ortadan kalkmasıyla ve türlerin evcilleştirilmesiyle. 
"Daha iyi bir yarın"a inanmıyoruz, biz "devrimciler" değiliz ve onların geri 
dönüştürülmüş ideolojileriyle özdeşleşmiyoruz, bizler egoist, politik olarak yanlış, ahlak 
dışı ve ayrım gözetmeyen hedefleri olan bireyci-teröristleriz. 
 
Ciudad Universitaria, ITS “Hidden of the Lynx Hidden Group” ve “Guerra Eco-extremist 
Guamera” grubunun yakın zamanda (sırasıyla bu yılın 25 ve 8 Nisan tarihlerinde) 
saldırdığı ve yetkililerin susturduğu bir yer. . Şimdi bunu susturamayacaklar... 
 
Dün UNAM Kimya Fakültesi'nde kimya servisleri başkanını bıçakladık, bıçağımız etini, 
kaslarını ve damarlarını deldi, onu kuruttu ve cansız bıraktı. Onu bir zafer olarak 
(atalarımızın savaşta yaptığı gibi) kafa derisini yüzemememiz çok yazık, bir sonraki... 
 
Bu yılın Ocak ayındaki ilk iletişimimizde “sebep olduğumuz yaralılar ve ölüler Vahşi Doğa 
için bir kan sunusu olacak” demiştik, şaka yapmıyorduk. Bu adamı, aşırı uygar üniversite 
öğrencilerinin ya da başka herhangi birinin hayatına HİÇBİR saygı duymadığımızı, onların 
rutinlerini, normlarını ve ahlaklarını KÜÇTİĞİMİZİ, eşitliği, insani ilerlemeyi, hoşgörüyü, 
bilimi, kolektivizmi REDDETTİĞİMİZİ göstermek için idam ediyoruz. Hıristiyanlık, 
pasifizm, modernite ve uygar evcilleştirme kokusu veren diğer zırvalar. 
 
Bu kokuşmuş medeniyet içinde hiç kimse, hiç kimse, en azından bu üniversitenin 
fakültelerinde saklanan kokuşmuş ilericiler ve hümanistler, dikkate alınmayı hak 
etmiyor. 
 
Bireyin ötesine geçen değerleri ve ilkeleri, işleri ve çalışmaları, yasaları ve dini inançları, 
monoton kuralları ve ikiyüzlülüğü ile bu medeniyet, en vahşi içgüdülerimizi (bu 
durumda cinayet "kötü" olarak sınıflandırılabilir, bu ahlaksız bir savaşın sonucudur), 
ancak başarılı olamadılar ve bunun kanıtı sorunsuz gerçekleştirdiğimiz "kasıtlı adam 
öldürme"de. 
 
Kendinize, öğrencilere, öğretmenlere, UNAM ve diğer üniversitelerden araştırmacılara, 
tekrar ölümcül saldırılar yapmaktan çekinmeyecek daha iyi bakın... 
 
2011'de biyoteknoloji uzmanı Ernesto Méndez Salinas'ın Cuernavaca'da vurularak 
öldürülmesiyle başlayan ve bu yılın Mart ayında "Grupúsculo Indiscriminado" tarafından   



IPN'den bir bilgisayar bilimi öğrencisi Iztacalco'da öldürüldmesiyle, "Nilist Cenaze" ile 
devam ediyor.  
 
Eko-aşırıcılık ve Nihilist Terörizm Meksika, Şili, Arjantin, İtalya ve diğer yerlerde 
büyümeye devam ediyor. 
 
Vahşi Doğa yanımızda! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Meksika şehri 
 
-- Eko-ekstremist/Nihilist Mafya  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ONBİRİNCİ BİLDİRİSİ (BREZİLYA) 
 

“Sadece şehirleri yerle bir etmek, yanmış fabrikaların ortasında ormanları ele geçirmek 
istiyorum. Biz vahşiyiz ve vahşi olacağız. Yaşamla ölüm arasında dans edeceğiz... Ölüm 
gelirse cehennemdeki her şeyi mahvetmeye devam edeceğiz; iğrenç dünya, bu sonsuz 

yüzleşmede düştüğünü gördükçe güleceğim..." 
-N.D. İzsüren Ölüm 

 
Pindorama (Bazı yerli gruplar tarafından “Brezilya” için kullanılan bir isim) – En derin 
ormanın evcilleşmemiş orman varlıkları şarkı söylüyor ve bizleri yanlarındaki ahlaksız 
vahşi bir savaşta onlara katılmaya davet ediyor. Kokuşmuş şehrin en karanlık 
sokaklarında, insanca konuşmayan, lanetin dibinde yaşayan atalarımızdan gelen yüksek 
sesle çağrıyı kabul etmekten çekinmeyen ve topyekün yıkım için haykıranların medeni 
olmayan yankısını duyuyoruz. medeni dünyanın. 
bu topraklara yayılırken medeniyete ve insani ilerlemeye karşı ekoaşırılık komplosunu 
dişlerimizle savunmak ve çivilemek için bombaları hazırlamak için bir araya geliyoruz. 
vahşice başlıyor. 
Gizli Orman Derneği ( Sociedade Secreta Silverstre – SSS), Amazon bölgesindeki Vahşi 
Doğaya Yönelik Bireycilerin bağlı grubudur, eko-aşırıcılığın gizli bir somutlaşmasıdır. 
 
Brezilyalı yetkililer, IŞİD'in olası saldırılarına karşı ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve 
hatta bazı hücrelerini burada, Brezilya'da gözaltına  aldılar. Ancak eko-aşırılıkçıları 
beklemiyorlardı. 
Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarından birkaç gün öncesine kadar, hiperuygar ve onların ölü  
çelik ve beton dünyasına, ayrıca temellerine ve 
teknolojik cihazlarına karşı savaşmak ve SAVAŞ ilan etmek için stratejik olarak bekledik. 
Yetkililerin ve Brezilya medyasının düşündüğü gibi yalnız kurtlar değiliz. Biz uygar olan 
her şeye karşı hırlayan koca bir sürüyüz! 
 
Kasırgaların, depremlerin, şimşekli fırtınaların, volkanik patlamaların, tsunamilerin, 
çığların, sıcak hava dalgalarının, sel baskınlarının ve diğer doğal afetlerin çağrısına 
gururla kulak veriyoruz . VAHŞİ DOĞANIN AŞIRI SAVUNMASI İÇİN! 
Tedavisi olmayan bir veba gibi çıkıyoruz ve önlerindeki her şeyi silip süpüren şiddetli 
esintiler gibi, yolumuza çıkan herkesi dehşete  düşürecek ve yok edecek. Hedefimiz? 
Bütünlüğü içinde medeniyet ve insani ilerleme! Bu, terör saldırılarımız sırasında 
“masum seyircilerin” öldürülmeyeceğine dair HERHANGİ BİR GARANTİ YOKTUR. 
Biz vahşi medeniyetsiz hayvanlarız: suçlular, teröristler, ahlaksızlar ve medeni olan her 
şeyin düşmanlarından oluşan bir mafya. Medeniyeti destekleyenlere ve onların suç 
ortaklarına karşı şu anda alenen SAVAŞ DUYURUYORUZ. Uygar dünyanın genişlemesini 
sağlayan ve sürdüren her türlü yapıyı da hedef alıyoruz. 
 
Olimpiyat Oyunları gözümüze çarpıyor 
SSS/ITS-Brezilya'nın, yurttaşların ulusal ve uluslararası ölçekte büyük bir seferberlik olayı 
olan Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'ndan önceki bu günlerde, insanların akıllarını meşgul 



edecek çok sayıda göz alıcı hype ile kendini sunması tesadüf değil. çöplerle dolu bu ölü 
toplum. Bu ayın 5'inde, dünyanın dikkati, başarısızlığa uğrayan “Yeni bir dünya” 
sloganıyla yeniden uluslararası kutlamaya çevrilecek. 
Sevgili vatandaşlar, eğer cehennem varsa, bunun şu anki dünyanın gerçeğine çok 
benzediğini size bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ne kadar umut etsen de daha 
güzel günlerin asla gelmeyeceğini biz de belirtiyoruz. İşte felaket anı! 
Olimpiyat Oyunları sloganı insan elinin yaptığı cehennemden farklı bir şey için bir 
“arama”dan bahseder . Komik bir şekilde “devrimci” hareketler de “yeni bir dünya” 
arıyor. Bu cümle, çeşitli sol hareketlerin desteklediği dünyayı değiştirmek için aynı 
saçma toplanma çığlığıdır. Çoğu anarşist dahil,  hepsi “yeni bir dünya”, “vaat edilmiş 
topraklar” arıyor. Farklı yollar izliyorlar ama hepsi bir “çözüm” ya da “çare” arıyorlar 
ama tüm yollar aynı uçurumdan çıkıyor. 
Ölüm kokan sivil uçurumdan HİÇBİR çıkış yolu olmadığını onaylıyoruz ve biz eko-
aşırılıkçılar bunu çok iyi biliyoruz. 
Bu bir adım ileri iki adım geri atmaktır. Bu dünyada değiştirilebilecek hiçbir şey ve yok 
edilecek her şey yoktur. ITS-Meksika, Şili ve Arjantin ile birlikte SSS/ITS-Brezilya da Rio 
2016 Olimpiyatlarına ahlaksız ve ayrım gözetmeyen bakışlarını sabitleyecek. Tüm 
yurttaşların ve tüm sivil toplumun ebedi düşmanıyız ve olacağız. Bu olay dikkatimizden 
kaçmayacaktır. Amazonas eyaletinde olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında KULLANILIP 
FIRLATILDIKTAN sonra öldürülen ölü Jaguar'ın vahşi ruhu bizde vücut buluyor ve şiddetli 
saldırılar için haykırıyor. Gülünç bir barışı simüle eden ikiyüzlü yurttaşlara bu olayda en 
fazla terörü yaşatacağız; sanki etrafımızdaki her şey yolundaymış gibi tüm dünyanın 
yeniden birleşmesi. 
Vahşi Doğayı tüketen yapay dünyasında kutlamaya devam ederken , bu dünya  
çapındaki kutlamaya bombalarımızı bırakacağız! 
Rio de Janeiro ve Sao Paulo'daki müttefik gruplarımız, Oyunların güvenliğini sağlamak 
için orada bulunan on binlerce seferber korkak gibi hazırlandı. Etkinliklerin yapılacağı 
eyaletlerde ciddi saldırılara uğramadan zararsız geçmeyeceklerini garanti ediyoruz. 
Güvenlikte pantolonlar olduğunu biliyoruz ve buna göre kullanacağız. Sadece 
imparatorluk Olimpiyat tesisleri hedef olmakla kalmayacak, aynı zamanda etraflarındaki 
hareketli ve sabit hedeflere de saldırılabilecek. Öldürülebilecek veya sakat 
bırakılabilecek “masum seyirciler” umurumuzda değil , sonunda uygarlığın suç ortakları 
da onunla birlikte düşmeli. 
Bu nedenle, vatandaşlar, patlama bölgesinde olmak istemiyorsanız, kendinizi bodrum 
katlarınıza kilitleyin ve orada kalın. 
 
Turistler, aynı sonu paylaşmak istemiyorsanız, çürüyen şehirlerinize geri dönün. 
Patlayıcılarımız dışında burada hoş karşılanmıyorsunuz ve asla hoş karşılanmıyorsunuz... 
 
Olimpik yapıları, tıpkı medeniyetin genişlemesi gibi, şehircilik ve modernitenin derin bir 
tezahürü olarak görüyoruz. Vahşi Doğa bir kez daha acımasızca bıçaklandı, bu kez 
Olimpiyat Oyunları için kurulumlara yer açmak için. Gördüğümüz örnek , 2016 Rio 
Olimpiyatları için Barra de Tijuca'da bir golf sahasının inşası için Atlantik Ormanı'ndan 
kalan az şeye karşı medeni darbeydi. 



Bunu yaptıklarında hiç merhamet göstermediler ve merhametsizce Oyunlara 
saldıracağız. Bu olay tarafsız değildir ve vahşi bir şekilde birden fazla darbe ile 
vurulacaktır. 
Onunla işbirliği yapanlar veya işbirliği yapanlar, hatta “masum görgü tanıkları” bile 
düşecek! Hasta olimpiyat meşalesi, bahsi geçtiğinde tükürmemize neden olan alaycı bir 
sembolizm taşır. Bu sembolizmde Gökyüzü, Dağlar, Deniz, medeniyetin ilerlemesiyle 
ayrım gözetmeksizin uçuruma itilen, bu toplumun desteklediği aynı şeyler görülüyor! Bu 
olaya katılan münafıklar, bu gülünç iddiayla doğaya ait bir şeyi “savunduklarını” 
söyleyerek dünyanın önüne sinizmi kusuyorlar. Şu andan itibaren, Vahşi Doğa'nın gerçek 
bir savunmasının nasıl göründüğünü göstereceğiz! 
Vahşi Doğayı tüketen bu ölü toplumun bu yıkıcı uluslararası olayına savaş ilan ettik. 
Toplumsal barış gururla kırılacak ve sakat bırakılacaktır. 
 
SSS/ITS-Brezilya, bu vahşi saldırıyı başlatmak için, Brezilya'nın başkentinin şehir 
merkezinde, işgal altındaki bir bölgede , alışveriş merkezi Conjunto Nacional'ın önüne 
düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlendi. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında 
kullanılacak tesisler. Dün akşam düdüklü tencereye üç kilogram patlatma tozundan 
oluşan bir patlayıcı yerleştirdik ve sonra gölgelerde kaybolduk. Cihaz, vatandaşlar ve 
yakınlarda bulunan güvenlik görevlileri arasında büyük  korku uyandıran büyük bir 
patlamaya neden oldu. 
Uzaktan, karanlığın altında sessizliği, esen rüzgarı ve kentsel kakafoniyle yüzleştiğini 
gördük ... şehrin ışıkları, anlamlı ayın eşliğinde yıldızlı gece göğünü fethedemezdi... güçlü 
bir patlama ve bir ateş topu, tüm bunlar gülmemize neden oldu. Militarize bir bölgede, 
“güvenlik güçlerinin” burnunun dibinde saldırdık. Patlama umduğumuz sonuçları 
vermese de, her yeni eylemde maksimum miktarda yıkıma neden olmak için 
tekniklerimizi mükemmelleştirmeye devam edeceğiz. 
Ah, Conjunto Nacional ticaret bölgesinde sembolik bir bina, Vahşi Doğa'nın yok 
edilmesinin sembollerinden biri... alışveriş merkezleri, bu ölü ikiyüzlü topluma suni 
ürünler satan medeniyet stantları. Onlar, bu çürümüş medeni topluma ve onun 
vatandaşlarına hurda sunan bir distribütörler topluluğu. Bütün bunlar Vahşi Doğanın 
çılgınca yok edilmesi pahasına. 
Dün CN öldürücü işine devam etti ve bugün binası maksimum büyüklükte bir depremle 
sarsıldı. Saldırı bu sefer binanın dışında gerçekleşti, yarın içeride olabilir... 
Bunun, medeniyete ve onun “Brezilya”daki “insani ilerleyişine” karşı eko-aşırılıkçı 
savaşın sadece başlangıcı olduğunu beyan ediyoruz. Teknoendüstriyel  toplumun 
genişlemesini ve bunun sonucunda Vahşi Doğayı yok etmesini sağlayan ve sürdüren tüm 
yapılar ve bireyler artık hedef olarak kabul edilecektir. 
 
Uygar yapılar yabani kuşlar gibi havaya savrulacak ve alevler sadece kül kalana kadar 
yanacak. Doğanın yok edilmesini sağlayanlar, eylemlerinin bedelini kanla ödeyecekler, 
tıpkı ITS-Meksika'nın ilerlemecilerin kuluçka merkezi olan UNAM'da bir işçiyi 
öldürdüğünde büyük ölçüde yaptığı gibi, aynı evcilleşmemiş Doğa'ya törensel olarak 
sunulan kan. 



Tanıdığımız tek yasa, Vahşi Doğa yasalarıdır. Bu, nihai sonuçlarına kadar sürdüreceğimiz 
bir ölüm kalım savaşıdır. Ayaktayken terör ve yıkımlar  uygulayacağız ve bu bizim 
ölümümüze veya düşmanlarımızın ölümüne kadar sürecek. 
Bizler bu çürümüş medeniyetin yarattığı en iğrenç ürünleriz. Gölgelerde yaşıyoruz, 
vatandaşlara kızıyoruz, sivil topluma tükürüyoruz ve geçtiğimiz her yeri tahrip ediyoruz. 
İşe tepeden bakarız, okullardan nefret ederiz ve üniversiteleri ateşe veririz. Biz 
ikonoklast sapkınlarıyız , Mesih'in en büyük düşmanları ve paganizmin hayranlarıyız. 
Bizler, rahipleri, papazları ve hala içlerinde sadık olan kiliseleri yakanlarız. Biz ahlaksız 
nihilistleriz, şiddet ve suç için özür dileriz. Vücutları parçalayan ve binaları yok eden 
patlayıcılar yapabilmek için kimya yasalarını geriye doğru uygulamayı seçen bizleriz. 
Bizler uygar yaşama bağlı olmayan, geleceğe ve insani ilerlemeye karşı olan iğrenç 
suçlularız. Bizler yarından korkmayan, darbeler indirmek için bugünü ve bu anı 
seçenleriz... Bunu biz seçtik, geri dönüş yok ve bu kadar... 
Gizli Orman Cemiyeti'nin bu ilk bildirisini (Vahşiliğe Yönelik Bireycilerin on birincisi), eko-
aşırılıkçı yayından, Portekizce'ye çevrilmiş olan “Ishi and the War Against 
Civilization”dan şu cümlelerle bitiriyoruz: 
“Eko-aşırılığın sonu gelmeyecek çünkü bu vahşi saldırı, 'doğal afet', ateşi yakma ve 
etrafında dans etme arzusu. Anarşist geri tepiyor ve solcu korkuyor, çünkü onu 
yenemeyeceklerini biliyorlar. Devam edecek ve her şeyi tüketecek. Ütopyaları, uygar 
geleceklerin hayallerini yakıp kül edecek ve yerine sadece Doğayı bırakacaktır.. ” 
Tehlikeli olalım... 
 
ITS-Meksika, Şili, Arjantin ve dünyanın diğer bölgeleri ile eko-aşırılıkçı mafya ilerlesin! 
İtalya'da toplumsal barışa saldıran Nihilist Terörist Gruplarla suç ortaklığı! İleri “Cenaze” 
Terörist Nihilist Klan, “Memento Mori” Nihilist Tarikatı ve müttefikler! 
Yunanistan'ı ateşe veren CCF mahkumlarına selam olsun! 
Şili'de terör yayan ileri eko-anarşist ve nihilist gruplar! 
Bu topraklarda da savaş halinde olan Hâkimiyete Karşı Düşmanlık Grubuna selam olsun! 
İLERİ YANGIN, MERMİ VE BOMBALAR YABAN VE MEDENİYETE VE MEDENİ OLAN HER 
ŞEYE KARŞI OLAN İÇİN! 
VAHŞİ DOĞANIN AŞIRI SAVUNMASI İÇİN! 
SENİN VEYA BENİMİN ÖLÜMÜNE KADAR! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
-Gizli Orman Derneği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ONİKİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 

(...) Ve bu, nefret ettiğim şeye karşı kendi hareket ve duruşumun bir sonucudur. 7 Nisan 
2015'te tutuklandığım eylem, bir toplu taşıma otobüsünü medenileşme ilerlemesinin 

hedefi ve makinesi olduğu için ateşe vermekti. Kentin simgesi ve faydası olduğu için (...) 
-N.C. 

 
folyolu yangın çıkarıcı cihaz 
Vahşi Şili'ye Yönelik Bireyciler ve Medeniyetsiz Sureños, medeniyete karşı bu savaşta 
devam ediyor, bu şekilde sığınaklarımızı, her saldırının planlandığı yerleri tekrar terk 
ediyoruz. Dağlarda ve şehirlerde yürüyoruz, sevdiğimiz, taptığımız ve savunduğumuz ilk 
şey. Nefret ettiğimiz ikinci şey, ona saldırır ve onu yakarız. 
Şehirleri sadece bizi iğrendiriyor, onlardan saldırı için gerekli her şeyi alıyoruz ve bizim 
için onların "kaynaklarından" yararlanmakta hiçbir sorunumuz yok. Yine de ona saldırdık 
ve Yıkılmaz Ateşimizle onu yok ettik. 
Şehir, binaları ve arabaları görüş alanımızda, bu sefer ikincisi hedefimizin bir parçasıydı. 
Biz medeniyetin düşmanıyız, iğrenç insan mal taşıma makineleri kurtarılmadı. 
Buna göre hareket ederek, 25 Temmuz Pazartesi günü, başkentin kuzeyindeki bir 
caddede arka arkaya park etmiş arabalarda ev yapımı bir sigorta yangın çıkarıcı cihazı 
(Şubat ayında bir transantiago otobüsünü tamamen ateşe verenin aynısı) bıraktık. 
Ne yazık ki bu sefer ateş “konuşmak” istemedi, bu sefer ilerlemenin hurda metalinin 
yandığını görme zevkini tatmadık. Şubat ayında otobüsün yandığını görünce 
duyduğumuz zevk, daha sonra bir alışveriş merkezinin yemekhanelerini ateşe 
verdiğimizde tekrarlanan bir zevk. 
 
bomba tehditleri 
Kendi adına, ITS'nin enternasyonalist projesine de bağlı olan Mystic Horde of the Forest, 
gölgelerde saklanmaya, yabancı her şeye karşı düşmek için beklemeye ve analiz etmeye 
devam ediyor. Yaşlıların bilge sabrı, pasif olmayan boyun eğmez sabrı, bir Jaguar'ın izini 
sürmek gibidir. 
Bu nedenle geçtiğimiz hafta eğitim kurumlarına, alışveriş merkezlerine ve metro 
istasyonlarına yönelik bir dizi bomba tehdidinde bulunduk. Göz ardı ettikleri tehditler, ki 
bu şaşırtıcı değil. Birkaç hiper-uygar, unutmayın ki er ya da geç tehditlerimiz gerçek 
olacak. 
Nisan ayında FCFM'de terk edilen hüsrana uğramış yangın bombamız bizi huzursuz 
ediyor, onu yakma arzusu içimizde hala canlı. 
 
ITS-Brezilya'daki Gizli Silvestre Cemiyeti'nin pusulalarını, bir alışveriş merkezindeki 
terörist saldırısını ve Olimpiyat Oyunlarına savaş ilanını şiddetli ruhlarla selamlıyoruz. 
Ayrıca eko-aşırılıkçı/nihilist mafyanın teröristlerine ve onların bir UNAM işçisine yönelik 
öldürücü saldırısına da suç ortağı olarak kucak açıyoruz. 
Aynı şekilde And Dağları'nın diğer tarafında savaşa devam eden Vahşi Takımyıldızları 
selamlıyoruz. 
 



Kuzeyde, Güneyde ve merkezde: İleri Eko-aşırıcılar! 
Çünkü vahşi ve doğal olan her şeyi seviyoruz: Savaş! 
Çünkü medeni ve yapay olan her şeyden nefret ediyoruz: Savaş! 
 
 
“Burada büyük gürültülü arabaları istemiyoruz, onları atalarımızın avlandığı topraklarda 

istemiyoruz. Uygarlar ilerlemeye devam ederse dükkânlarımızda kardeşlerinin kafa 
derileri olacak.” 
–  Roma Burnu 

 
Vahşi Doğaya Yönelen Bireyciler – Şili  
- Medeniyetsiz Güneyliler    
- Mistik Orman Horde   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ONÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (ARJANTİN) 
 
İnsanlık tarihinin evrimi açık bir şeydir. Her vahşi köşe (kalan birkaç kişi), en iğrenç ve 
kokuşmuş Medeniyet'te sonsuza kadar kaybolacak. Günümüzün hiper-uygarları bir gün 
Doğanın korkunç düşüşüne ağıt yakabilir ya da belki etmeyebilir. Ama şimdide yaşıyoruz 
ve bugünün gerçekliğine bağlıyız, şimdi, tam bu anda ve gördüklerimiz bizi sersemletir 
ve öfkeyle doldurur. 
 
Toplum, olayların gidişatını değiştirmeye çalışmak şöyle dursun, Vahşi Doğayı yok etmek 
için gereken her şeyi yapar. Ve "işlerin gidişatını değiştirmek"ten bahsettiğimizde, 
"devrim" ya da "sınıf bilinci"nden bahsetmiyoruz, bir an için durmak ve "hayatımda ne 
yapacağım" diye düşünmek gibi basit bir alıştırmadan bahsediyoruz, "gerçekten neyi 
seçiyorum ve bana neyi dayatıyorlar", "ben buyum, istediğim şey bu". Ve bu bir 
"meditasyon", "özgürleşme" veya "kendi kendine yardım etme" alıştırması değildir, 
sadece atalarımızı, kendi içgüdülerimizi dinlemektir. Rüzgarların ne dediğini dinle, 
yağmur, sessizlik. Güneş ışınlarına kendinizi kaptırın ya da yıldızlarla gecenin içinde 
kaybolun. 
 
İşte bu yüzden geçen 12 Temmuz'da antisosyal bir vahşetle düzinelerce 600 ml'lik 
Coca-Cola şişesini hidroklorik asitle zehirledik ve onları iki büyük süpermarketin 
buzdolaplarına bıraktık.  Coto de Recoleta'dan (French 2400'de) veya Carrefour de 
Caballito'dan (Av. Donato Álvarez 1300'de) Coca-Cola'yı satın aldıysanız ve kendinizi 
biraz hasta hissettiyseniz, artık ne kadar uygar olduğunuzu biliyorsunuz, şu 
kısaltmaları düşünün: ITS . .. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Arjantin 
-Vahşi Takımyıldızlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ON DÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

“Ve ölü Kızılderililerin dirileceğini ve yaşlıları genç adamlara dönüştüreceğini ve eğer 
öyleyse [işgalcilere karşı isyana] gitmek istemezsek, Dünya'yı açıp tüm lokmaları 

yutacağını söyledi. onlara." 
- Guachichil cadısına karşı ifadesi . 1599 

 
A) Uluslararası konularda 
“Tohum senin içinde. Kendini Dünya'ya, kadim ve ilkel olana bağlayan tohum. Kendini 
doğaya bağlar. Bu tohumun çimlenmesini sağlayan birçok faktör vardır, örneğin nem, 
güneş, rüzgar, dünyanın mineralleri, yağmur vb. Küçük bir tohumun yapraklı bir ağaç 
olup olmayacağını çevresel koşullar güçlü bir şekilde belirler. 
Bireyci aşırılık yanlıları için, vahşi doğanın çağrısını dinleyen savaşçılar için, bu küçük 
insan kesimine gidiyor, ne demek istediğimizi anlayacaklar... 
Onların filizlenmiş tohumları göğe yükselsin...” 
2015te Vahşi Tepkinin  “Uehuetlatolli Konsolosu ” adı altında ve o andan itibaren 
sadece Meksika'da değil, diğer ülkelerde de yüzleşme tohumlarının filizlendiğini yazdık. 
Çok fazla olmayan aylardan bu yana, eko-aşırıcılık, çeşitli yerlerde şiddetli bireyciler 
tarafından serbest bırakılan bu savaşta şiddetle kendini konumlandırdı. Yabancıya karşı 
savaşta atalarının seslerine katılarak vahşinin çağrısına kulak verirler . Bıçaklarını 
bileyorlar, kundakçılık planlıyorlar, patlayıcılar yerleştiriyorlar, suç faaliyetlerini 
genişletiyorlar, karanlıkta ve Tarifsiz'le komplo kuruyorlar, politik olarak yanlış söylemler 
kullanıyorlar, tanrıları bizim yaptıklarımızla yüceltiyorlar vb. 
Biz görünmez bir belayız, geceleyin avını takip eden baykuş, sessizce ısıran sivrisinek, 
birdenbire yükselen tsunami, bataklığın derinliklerinden habersiz gelen timsah. Biz 
görünmez tehdidiz ve bu, kıtanın güney bölgesinde ortaya çıkan başka bir ITS grubu 
olarak birçok kişiyi şaşırtan Brezilya'nın “Gizli Orman Derneği” tarafından birkaç hafta 
önce gerçekleştirilen ayrım gözetmeyen saldırıdan sonra tamamen açıktı. Düdüklü 
tencere patlaması Amazon jaguarının tehditkar kükremesiydi, Amazon'da bir gece 
boyunca vahşi hayvanların çıkardığı ses aralığıydı. Petrol tesislerine şiddetle saldıran, 
dokunulmamış kabilelerin bir ağızdan haykırışıydı; bizi uygar olan her şeye karşı savaşa 
sürükleyen, atalarımızın gök gürültüsüydü. Suç ortaklığının çağrısıydı, tıpkı bizim 
hayvanlar gibi saldırmaya hazır bireycilerin kafalarında yankılanan çağrı. Bu yılın 1 
Ağustos'unda Brasilia'da birçok kişiyi dehşete düşüren sağır edici patlama, ITS'nin 
başladığı yerden binlerce mil uzakta ve en beklenmedik zamanda saldırabileceğimizi 
hatırlattı. Bu grubun birkaç ay önce başlattığı uluslararasılaşmanın ileriye doğru 
yürüdüğünü, hala devam ettiğini ve daha fazlasıyla tehdit ettiğini hatırlatıyor... 
 
B) Yerel ile ilgili 
Biz görünmez bir tehdidiz. Meksikalı yetkililer kendi yozlaşmalarında çürümeye ve kendi 
beceriksizlik ve pisliklerini karıştırmaya devam ederken, biz savaşımıza devam ediyoruz. 
Bizi yakalama girişimlerine gülerek, cezasız kalmaya devam ediyoruz. 
University City'de nefes nefese, nefes nefese, yerde nefes nefese kalan ve yavaş yavaş 
eriyip giden bir adam olan büyük ulusal skandal, uygar  yaşama , bu sefer sadece bir 



bıçakla kolaylıkla gerçekleştirdiğimiz saldırılarımızdan sadece biriydi. Bu eylemi 
gerçekleştirmeden önce  basının çıldıracağını biliyorduk. Beş yıllık terör eylemlerinin 
ardından tepki sağanakları bekleniyor ve PGR'nin saldırılarımız hakkında soruşturma 
açmasına ve 12 yıldır “bilgi” sakladığını söyleyerek varlığımızı inkar etmesine alışkınız. 
Bu nedenle, ITS'nin bu toplumun salyaları akan zavallı üyelerinin kıkırdamalarını 
umursamadığı doğru olsa da, hemen ertesi gün saldırının sorumluluğunu üstlendik. 
Tabii ki, bizi “çılgın insanlar”, “suçlular”, “sosyopatlar”, “katiller” vb. Olarak ayırdılar. 
Deli olup olmadığımızı tartışmak için bu alanı kullanmayacağız, çünkü bunu yapmıyoruz. 
Bu etiketler umrumda değil. Bizi üzmek yerine  biraz kıkırdamamıza neden olan ve aptal 
hümanistlerin savunduğu tüm ahlaki değerlere karşı tiksintimizi teyit eden sözde 
hakaretlerle karşılaştığımızda skandal olmuyoruz. Gidip kendilerini becerebilirler! 
Saldırımızdan sonra tepkiler yağmaya devam etti. Mexico City Hükümet Başkanı Miguel 
Ángel Mancera , suçun yazarının ITS olduğunu yalanladı. Elbette, Üniversite Şehrini 
gölgede bırakan (ve gölgede bırakan) histeriyi durdurmak için bu suçla ilgili "resmi 
hikayeyi" açıklamak için en yüksek hükümet yetkilisine ihtiyaçları vardı. İnsanların bir 
grubun (veya çeşitli  grupların) yakalanmadan bomba attığını ve suikastlar düzenlediğini  
düşünmeye devam etmesi ve bunun dışında aynı grubun eğilimini sadece bir kaç ayda 
başka ülkelere yayması bu yetkililerin çıkarına değildir.  
Tekrar ediyoruz, beş yıl boyunca saldırıları gerçekleştirdikten sonra, yetkililerin bu 
durumları “yaymak” için oynadığı hilelere fazlasıyla aşinayız. Hükümet Başkanı 
Mancera'nın nelerden kaçtığını biliyoruz ve elimizde kanıt var. 2011'de henüz Hükümet 
Başkanı değil, Adalet Başsavcılığı'nın (PGJ) başkanı olan adam, anarşistlerin saldırı 
dalgasını ve o yılların “eski” ITS'sini “inceliyor”. Ama o sadece yalan söylüyordu, böylece 
yurttaşlar ve (sorumluların yakalanmasını talep eden) şirket liderliği, bu anarşist 
grupların sorumluluğunu üstlendiği kasıtlı kundaklamaların “kısa devreler” olduğunu 
söyleyen sözde uzmanlara inansınlar. çeşitli hedeflerdeki patlamalar “gaz sızıntıları” 
nedeniyle gerçekleşti. Mesleki kariyeri boyunca bir başka örnek vermek gerekirse, şu 
anda Hükümet Şefi olarak Mancera , kafası kesilen cesetlere, köprülere asılan cesetlere, 
narkotik mesajlara ve diğerlerine rağmen, Mexico City'de kartellerin var olduğunu 
şiddetle reddediyor. Kentte kartellerin olduğunu ve başkentte sürekli çim kavgası içinde 
olduklarını gösteren eylemler. 
Her şeyden önce ve en son yalanlarından bahsetmek gerekirse, kısa bir süre önce, 
Mexico City'nin seçkin bir bölgesinde, uyuşturucu ticareti ile ilişkisi olduğu bilinen banda 
müziği yapan bir grup saldırıya uğradı . Vokalist silahsız silahlı kişilerce vurularak 
yaralandı. uyuşturucu kaçakçılarıyla olan bağlarının sonucu olduğunu reddetti , çünkü 
Şefin daha önce belirttiği gibi, “hiçbir kartel faaliyet göstermiyor. şehirde." Şaşırtıcı bir 
şekilde, birçoğu Mancera'nın PGJ'deki stajyerlerinin versiyonunu yuttu. Görünen o ki, 
yetkililer sadece aşikar olanı küçümsemekle kalmıyor, aynı zamanda çok sayıda suçu 
inkar ederek, onları “önemsiz şeyler” olarak göstererek saçmalığa da başvuruyorlar. Bu 
tavırlar sadece onların beceriksizliklerini ve her şeyi inkar ettikleri aptallıklarını onaylar. 
Bu, Mexico City yetkililerinin “suç çözme” hakkında söyledikleri hiçbir şeye inanmamak 
için ikna edici bir kanıt. Sonunda, sadece birkaç dakikalığına çılgın zihinlerinde var 
olmasına rağmen barışı korumak zorundalar. 



Önce Savcı sonra da Devlet Başkanı olarak defalarca yalan söyleyen birine nasıl inanılır? 
Barışı korumak için bu şehirdeki çok sayıda kötü durumu örtbas etme fırsatını 
kaçırmayan Mancera gibi bir kişinin beyanları ne kadar doğru olabilir? 
ITS – Mexico City'deki gruplar arasında “Şef”in yolları dikkatlerden kaçmıyor. Bu 
nedenle, Radio Fórmula ile yaptığımız röportajda , University City'deki saldırıyla ilgili 
olarak (ve bu konuyu okuyan kişinin  kekemeliği oldukça eğlenceliydi) ilk olarak 
aşağıdakileri yazarak yanıt vermeyi seçtik: 
“Başkent yetkililerinin, üniversite camiasını alarma geçirmemek için, bunu yapanların biz 

olmadığımızı göstermek için her zaman olduğu gibi, güvenilirlikten yoksun beceriksiz 
soruşturmalarını hazırladığını biliyoruz.” 

 
Saldırımızdan birkaç hafta sonra, basın, bunun bir saldırı olma olasılığını göz ardı 
ettikleri ve bunun yerine Kimyasal Hizmetler Şefinin ölümünün bir sonucu olduğu bir 
versiyonu öne sürdükleri (aptallar için) “resmi versiyonu” yayınladı. Kampüste içki 
içerken çalışanlar arasında çıkan bir kavga. 
Alternatif “erkek feminist” Víctor'un kapsamlı “analizinde” okunabileceği gibi, bir avuç 
modernist entelektüel serseri, “kusursuz”, “uzman” ve “verimli” sermaye otoritelerinin 
ne planladıklarına  inanıyordu. “Horizontal” dergisinde yayınlanan Santana, “Aşırılıkçı 
beynin dibine yolculuk” başlıklı. Burada, yetkililerin Üniversite Şehrindeki saldırıyı 
ITS'nin sorumlu olmadığını belirterek “çözdüklerinden” (belirttiği gibi kısmen) 
rahatladığını ifade ediyor. Ne olursa olsun, cinsiyet eşitliği ve işe yaramaz edebiyat zevki 
kokan, bir zamanlar birinin dediği gibi, “kravat gibi, gerçekten bir amaca hizmet etmiyor. 
” 
 
Bir hafta sonra, "resmi" versiyonu güçlendirmek için kamuoyu organları, kurbanın 
cesedini buldukları olay yerinden kaçan üç zanlının güvenlik kameralarına alındığını 
söyleyen başka bir not yayınladı. Yetkililerin bir hafta önceden bahsettiği bu kişilerin 
aynı kişiler olduğunu söylediler. Bu bilgi, olay yerinde suçun görüntülerini yakalayan 
kameraların ya da suçu işleyen faillerin bulunmadığına dair başlangıçta bildirilenlerle 
çelişiyordu. 
Tüm bunlar dikkate alındığında, yetkililerin o tebliğde belirtilen gerçeği  örtmek için 
kendi versiyonlarını icat etmeye zorlandıkları açıktır: 
Cinayetten ITS sorumluydu ve basında geniş yer bulması ve umutsuz aya rağmen. -uzun 
araştırmalar, bizi yakalayamadılar. Ama o zaman bile bizim sorumlu olduğumuzu kabul 
edemediler ve bu yüzden ayrıntılı bir  örtbas yaratmak zorunda kaldılar. Ama merak 
etmeyin, saldırmaya devam edeceğiz. 
 
C) ITS mafyasının uluslararası örtbas edilmesi üzerine 
Meksika istihbarat servisleri farklı bir yaklaşım sergiledi. Örneğin Şili'de, bizi aptalca bir 
şekilde anarşist gruplarla aynı kefeye koydular ve aralarında bizi aradılar. Bu bağlamda, 
sibernetik polis, ITS'nin bloglara asla yorum yapmadığını görerek, insanların arasından 
sıyrılmak için anarşist bloglardaki yorumları “ITS” olarak imzaladı. Bu konuda 
söylememiz gereken tek şey şudur: Bizi karalamaya, aramaya devam edin, aramanız 
boşa gidecek!  



 
Hükümetin bilgiyi örtbas etme stratejisini, sadece Meksika'da değil, diğer ülkelerde de 
olsa burada ayırt etmek kolaydır. Aynı şey ITS-Şili'de de oluyor. Bu yılın Şubat ayında 
Transantiago otobüsüne düzenlenen kundaklama saldırısının ardından, o ülkedeki basın 
olayı bildirdi, ancak halkı alarma geçirmemek için kimin sorumlu olduğunu bildirmedi. 
Aynı durum ITS-Arjantin'de de yaşandı. Yetkililer, Şubat ayından bu yana  
gerçekleştirdikleri onca saldırının ardından, basına yaptıkları tüm tehditlere ve yüzlerce 
kişiyi etkileyen bomba tehditlerine rağmen, bu ay onlarca meşrubatı zehirlemelerine 
rağmen yetkililer, Buenos Aires'te başka bir ITS grubunun aktif olduğunu gizlediler. 
Brezilya'da, etkileyici düdüklü tencere bombasının patlamasından sonra, basın bunun 
"terörist saldırıyı işaret eden bir eylem" olduğunu söyleyerek çıldırdığında da aynı şey 
oldu. ITS sorumluluk aldı ve medya, grubun devam eden uluslararasılaşmasına işaret 
eden bu haberi aldı. Bu, 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarının açılışından sadece birkaç gün 
önceydi ve basının, IŞİD ile ilişkisi olan çeşitli kişileri tutukladığı için askeri istihbaratı 
övmesinin hemen ardındanydı (böylece olası bir saldırıyı “önlemek”). basının bir 
bölümü, ITS -Brezilya'nın saldırısını bir “vandalizm eylemi” olarak sınıflandırdı ve 
böylece, eko-aşırıcılığın bu topraklara yayılmasını, çok başarılı olmasa da uluslararası 
izleyicilerin gözünden saklamaya çalıştı. 
Bütün bunlar sadece bir şeye işaret ediyor: ITS'nin görünmez bir tehdit olduğu. Faaliyet 
gösterdiğimiz ülkelerdeki yetkililer bunu çok iyi biliyorlar, bu yüzden aynı bizi susturma 
stratejisine devam ediyorlar, ama biz buna devam edeceğiz. 
 
“Halkım az, fırtınanın süpürdüğü bir ovada dağılmış ağaçlara benziyorlar... Bir zamanlar 

insanlarımız bu toprakları dalgalar gibi kapladı, fırtınalı denizin kabuklarla kaplı zemini 
kapladığı gibi. Ama o zamanlar geçti,  bugün kalan kabilelerin görkemi gibi, sadece bir 

cenaze anısı..." 
-JS 

 
d) Saldırıların sorumluluğunu almakla ilgili. 
Tüm söylenenlere göre, aşağıdaki son eylemlerin sorumluluğunu üstleniyoruz: 
 
4 Ağustos: Biz gece avcıları olduk ve sabahın karanlığında Cuautitlán'daki Lechería 
Banliyö Treni istasyonunun yakınında bir evrak çantası bombasını terk ettik.  
 
4 Ağustos: Yağmur bizi korurken ve gökyüzü rüzgar tarafından devrilmiş yapraklı bir 
ağaç gibi gürlerken, ünlü doktor ve bilim adamı Gerardo Jiménez Sánchez'in San Ángel 
mahallesindeki Delegación Álvaro'daki ofisine bir paket bomba bıraktık. Mexico 
City'deki Obregón . Jiménez, Latin Amerika'daki Genomik ve Biyoekonomi AC Başkanı ve 
Ulusal Genomik Tıp Enstitüsü'nün Kurucu Direktörüdür. 
 
Patlayıcılar ITS tarafından imzalandı, ancak basın tarafından üstü kapatıldı. Ama önemli 
değil, yine saldıracağız. Atalarımızın şeytanlarıyla birlikte oradaydık. Hiç beklemedikleri 
bir anda saldırmaya geri döneceğiz... 



Vahşi Doğa'dan, onun şiddetli ve ayrım gözetmeyen eyleminden öğreniyoruz, tıpkı 
güneydeki ve güney kıyılarındaki bazı eyaletleri vuran, “ıssızlık”, kaos, altyapı yıkımı ve 
elliden biraz daha az ölü bırakarak Tropical Storm Earl gibi. onun izinde. “Doğal 
afetlerde” öldürülen her aşırı uygar insan , eko-aşırılık yanlılarının ve nihilist-teröristlerin 
her ölümlü ve ölümlü olmayan kurbanı için olduğu gibi, sevincimizi de beraberlerinde 
taşısın. 
 

“Ülkemizi işgal eden ve kadınlarımızı savaşçılarımızdan yapan ırka lanet olsun! 
Babalarımız mezarlarından bizi köle ve korkak olmakla azarladılar. Şimdi onları rüzgarın 

ağıtında duyuyorum. Gözyaşları ağlayan gökyüzünden düşer. [Uygar] ırk yok olsun, 
ölsünler! Topraklarımızı ele geçirdiler, kadınlarımızı yozlaştırdılar, ölülerimizin küllerini 

kirlettiler! Bu ırk kanlı bir patikada atılmalı ve geldikleri yere geri gönderilmelidir.” 
–Tecumseh 

 
Aşırı uygarlara terör ve ölüm! 
ITS'nin sürekli uluslararasılaşması için! 
Saldırı ahlakına ölüm! 
İleri, Meksika, Şili, Arjantin ve Brezilya'nın eko-ekstremistleri! 
İleri, Avrupa, Asya ve Amerika'nın nihilist teröristleri! 
Axcan Kema Tehuatl Nehuatl ! (Senin ya da benim ölümüne kadar!) 
   
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje - México 
- Ouroboros Silvestre (Estado de México) 
- Grupo Oculto “Furia de Lince” (Ciudad de México) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN ONBEŞİNCİ BİLDİRİSİ (AMERİKA) 
 

"Biz anarşistlerin bu isimsiz sorumsuz terörizmi yargılama kriterlerini zaten ortaya 
koyduk: kurbanları rastgele olduğu ve asla yüksek bir ruh ve net bir devrimci bilinç 

taşıyamayacağı için iğrençtir..." 
Nasıl oluyor da bilinçli bir adamın, bir devrimcinin işi, yapmaya koyuldukları şeyin politik 

amacı olmayan masum kurbanlara zarar veren bu korkaklık? Bu tür intikamlara ilham 
veren ahlaki korkaklıktır.  

Cumhuriyetin başkentinde boy gösteren provokatif terörün yarasına tuz basmamıza 
neden olan bu eylemlerdir. [bir terörizm] bir embesil veya deli insan hücresi tarafından." 

Anarşist gazete, “La Protesta ” 
Buenos Aires, Arjantin. 25 Mayıs 1928 

 
Severino Di Giovanni ve ekibinin terörist ve ayrım gözetmeyen eylemlerini kınayan, 
neredeyse 90 yaşında olan eski anarşistlerin bir makalesinin parçası . Bu korkunç 
eylemler birçok ölü ve yaralı bıraktı ve şiddetli anarşist terörizmin savunucuları ile 
Arjantin'deki “Francisk”  şiddetinin vaizleri arasında bir polemiğe neden oldu. On yıllar 
sonra bugün bu tartışma tekrarlanıyor. Aynı sözler, aynı kınamalar, aynı öfkeli ton, eko-
aşırılıkçı eğilimi kınayan bazı anarşistler ve radikaller tarafından yeniden dile getiriliyor. 
Ve “sığır eti” o zamanki gibi farklı düşünce okullarından anarşistler arasında olmasa da 
(çünkü ITS anarşist değildir), bu suçlamalar mezarın ötesinden yeniden ortaya çıktı. 
 
I. 
Bu eğilimin bir veba gibi yayıldığını tekrarlıyoruz. Savagery virüsü, bireycilerin zihinlerine 
ve bedenlerine bulaşıyor. Bunlar bencilce tek bir kısaltma ve bireysel isim altında 
toplanmaya karar verdiler. Kendilerini ve Vahşi olan her şeyi savunmak için mistisizm, 
cesaret ve kararlı bir iradeyle saldırırlar. Vahşi aşırılığın şiddetli yayılımını ikna edici bir 
şekilde gösterdik, ancak bu genişlemeyle birlikte rahatsızlık ve bazı çevrelerden 
fikirlerimizin tamamen reddedilmesi geliyor. 
Rahatsızlık, bu sefer eko-aşırılıkçı eylemin kendisini duyurmasının en önemli yollarından 
birine karşı kendini gösterdi. Özellikle “ Maldición Eco- aşırılıkçı ” (ME) bloguna atıfta 
bulunuyoruz. Bu site siber polis veya hümanist hackerlar tarafından değil, “ Noblogs ” 
yöneticileri tarafından engellendi! 
Bu konuda şunu sormalıyız: Bu sinsiliği neye borçluyuz? Bizi susturmak için bu 
kampanyanın nedeni nedir? Sözlerimiz ve eylemlerimiz hem en muhafazakar hem de en 
radikal duyarlılıklara zarar vermek için ne kadar rahatsız edici olmalı? 
 
Bu durumdan önce, ITS sadece bir izleyici olarak kenarda duramazdı ve projemize çok 
sempatik olan web sitelerinden birini içerdiğinde daha azdı; maliyetini tartmadan 
sözlerimizi duyurmakla görevlendirilmiş bir blog. 
Bu nedenle Vahşi Doğaya Yönelik Bireycilerin TÜM GRUPLARININ bu konuda 
söyleyecekleri var: 
İlk olarak, bundan hiç memnun değiliz ve ME blogunu yayınlamaktan sorumlu olanlara 
hararetli bir suç ortaklığı selamı gönderiyoruz. Eko-aşırıcılığın “görünür yüzü” oldukları 



için sıkıntılar çektiklerini biliyoruz. Biliyoruz ki tebliğlerimiz başka sitelerde 
yayımlanmazken, siz onları yayınlamaktan bir an olsun çekinmediniz. Bildirilerimize 
yönelik motivasyonel ve ateşli girişleriniz, tam tersine metinlere çok takdir edilen bir 
vurgu yapıyor. 
Projeyi ilerletmek için bir yedek blogun (bir başka sitenin) hemen oluşturulmasında 
bugüne kadar devam eden taahhüt için minnettarız. Sözlerimizi/eylemlerimizi başınızı 
dik tutarak yayınlamaya devam edeceğinizi umuyoruz. 
 
II 
Bu temaya devam ederek, ayrım gözetmeyen saldırılarımızla dehşete düşen bazı isyancı 
anarşist grupların eylemlerimize yönelik rahatsızlığını zaten deneyimledik. 
Aynı rahatsızlığı ve anarşist bloglardan, ilk başta sözlerimize ancak daha sonra 
sansürlemek ve bizi "sorumsuz", "psikopatlar", "anti-anarşistler",  "yoldaşlarımız değil" 
olarak etiketlemek için alan açan aynı rahatsızlığı ve nihayetinde oybirliğiyle 
reddedilmeyi deneyimledik. vb. Bunu sadece bazı radikallerde yarattığımız rahatsızlık ve 
ME'nin bu duygulara sert tepki vermesi için açıklıyoruz. 
anarkoların söylemiyle uyumlu olmadığının (asla olmadığına inanıyoruz) reddedilemez 
kanıtıydı . 
O zaman eksik olan tek şey, ME blogunun ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşen “kek 
üzerine krema” idi. Burada, bunların hiçbirini kurbanı oynamak için söylemediğimizi 
açıklığa kavuşturmak önemlidir. Eko-aşırılıkçı olmanın sorumluluğunu üstleniriz ve 
ortaya çıktıkça sonuçlarla yüzleşiriz. Kendimizi anarşizmin kiliselerinden kovulmuş zavallı 
eko-aşırıcılar olarak görmüyoruz. Öyle bir şey yok, ITS'nin tarihi, kurbanların başkaları 
olduğunu açıkça gösteriyor... 
Bu “kek üzerine krema” bize yalnızca eylemlerimizin ve sözlerimizin ne kadar rahatsız ve 
TEHLİKELİ olduğunu, bazı anarşistlerin rahatını bozduğunu hatırlatır (gerçek 
anarşistlerden özür dilerim)! Açıkça görülüyor ki, en “radikaller” için bile ciddi bir sorun 
haline geldik. Hiç şüphe yok ki sözünü ettiğimiz bu tehlike o kadar ciddi ki, ME 
blogumuzu ellerinden almak zorunda kaldılar. Tüm “ blogsuz ” platformunu riske 
atıyoruz. Bu sorumsuz eko-aşırılıkçıların neden olduğu bok fırtınasına bakın! 
 
III 
Eko-ekstremist ME blogunun neden Noblog'ların istikrarını riske attığına dair sayısız 
bahane bulabilirsin. Ancak Noblog'lardaki o korkakların sözlerimizi "rahatsız edici" ve 
uğraştıkları söylem türüyle uyumsuz buldukları için sansürlemeye karar verdiklerini 
biliyoruz. 
AB yargıçları tarafından Avrupa'da FAI için bir “yayın platformu” olarak 
değerlendirilirken ve yönetici hapse atıldıktan sonra 2012'de “ Culmine  ” blogunda aynı 
şeyi neden yapmadılar ? FAI'nin en aktif yıllarında Avrupa Birliği yetkilileri tarafından 
“terörist platformlar” olarak kabul edilen bir (veya birkaç) blog varken? Ancak bu, 
sunucunun kararlılığını riske atmadı mı? Elbette oldu. İçeriği Noblogs yöneticilerinin 
gündemine uygun olduğu için “ Culmine ”yi engellemediler . Tercihler olduğunu 
biliyoruz, buna şaşırmıyoruz. Ama anarşistlerin açık fikirli olmaları gerekmiyor mu? 
İnsanları sansürlemeleri gerekmiyor mu? İçeriği engellemede geleneksel basının rolünü 



oynamaları gerekmiyor mu? Bütün bunlar hakkında süper liberal olmaları gerekmiyor 
mu? Bu eylem, yalnızca söylemlerinin ikiyüzlülüğünü, on altıncı yüzyılın Avrupalı bir 
Fransisken'ininkine benzer ahlakçılığını gösterir. 
Noblogs yöneticileri bizi "personae non gratae " ilan etmeli ve blogumuzu kesin olarak 
kapatmalıydı. Gerçeği söylemek gerekirse, bu daha az ikiyüzlülük olurdu. 
Sonunda, bilge bir adamın dediği gibi, o anda anlaşılır ya da anlaşılmaz bir nedenle her 
şey olur. 
Her halükarda, dünyanın dört bir yanındaki Vahşi Doğaya Yönelik Bireycilerin (ITS) 
terörist grupları, sunucularında bize yer verdikleri ve tüm hasadı yutan bir çekirge 
vebası gibi genişlememiz için değerli bir araç oldukları için Noblogs'a teşekkür ediyor. Az 
da olsa uluslararası komplonun bir parçası olduğunuzu da unutmamalısınız. Bir zamanlar 
Web'de bizim için bir alan barındırmanın gelecekteki yasal sonuçları konusunda 
paranoyak olmaya devam edin, çünkü bununla kaçamazsınız... 
 
IV 
ITS-Mexico'nun son tebliğinde bahsettiği sivil anarşizmin yetkilileri ve partizanları 
tarafından yürütülen stratejik karalama kampanyasını burada tartışmaya devam 
ediyoruz. Buna ek olarak , dikkatimizi çeken  Şili anarşist gazetesi “La Boina ”nın bıraktığı 
zehirli yorumlardan, Earth First'teki kısa tanıtımdan bahsedebiliriz ! Şilili kopanarko-
Fransiskanları destekleyen dergi ve Zerzanitlerin ABD radyo programı , Anarchy Radio, 
vb. üzerindeki tutarlı tutumu. Görünüşe göre tüm bu insanlar, hayal kırıklıklarını 
başkalarından çıkarmak için birleşik bir cephede bir araya gelmişler. medyanın kendi 
köşeleri. Bırakın saçma sapan konuşmaya devam etsinler, kötü kokulu beyin 
çürümelerine rağmen biz bunu sürdüreceğiz. 
 
Anarşist “karşı bilgi” blogları, alternatif sunucular ve aktif olduğumuz ülkelerin yetkilileri 
Web'de bizi karalayabilir ve susturabilir, eylemlerimizi ve tebliğlerimizi sansürleyebilir 
ve görmezden gelebilir ve neredeyse imkansız olanı yapabilirler. insanlara varlığımızı 
unutturmak. Tüm bunları yapmaya hakları var ama Şili'de büyük ve ayrım gözetmeyen 
bir kundaklama ya da Arjantin'de halka saldırı olduğunu öğrendiklerinde ya da 
Brezilya'da bir terörist patlama söylentisi kendilerine ulaştığında ya da Meksika'da 
öldürülen ve kafa derisi yüzülmüş insanları görürlerse, bunu ITS'nin yaptığından hiç 
şüphe duymasınlar. 
 

“... Ben ancak hiçbir şey yapmayanlardan tiksiniyorum, sadece yapanlara küfretmek ve 
lanetlemekle yetiniyorum.” 

- P. 
 
V 
Alternatif anarşist blogların sansürüne rağmen, eko-aşırıcılık yoluna devam ediyor. 
Yarımküre boyunca ITS gruplarının görünümü bunun kanıtıdır. Anarşistler (hepsi olmasa 
da) eko-aşırılıkçı eylemleri sorumsuz, psikopat ve hatta karşı-devrimci olarak gördükleri 
için kınıyorlar. Ele aldıkları bu söylem, ilerlemecilik ve solculuk kokuyor. Sıradaki ne? 
Bize casus veya provokatör dediklerini mi? Çünkü biz o şeyleriz. ITS aşağılık, fırsatçı, 



kışkırtıcı ve “temkinli” ve “sorumlu devrimciler” için rahatsız edici olan her şey. Saldırıya 
devam edeceğiz ve bundan sonrası için sorumluluk alacağız. Seçtiğimiz yoldan gurur 
duyarak Vahşi Doğa'nın yanında olmaya devam edeceğiz: eko-aşırıcılık. Mermiler aşırı 
uygarların bedenlerine girmeye devam edecek. Bıçaklar etlerini delmeye devam edecek. 
Gece kulüplerinde, bavullarda, paket veya mektup bombalarında daha çok sahte ve 
gerçek bombalar çıkacak. Fırtınalar, depremler, tsunamiler ve diğer “doğal afetler” 
yayılacak ve ayrım gözetmeksizin birçok kişinin hayatını alacak. Vahşi Doğa intikamını  
alacak. 
 
VI 
Severino'nun 90 yıl önceki anısını, sözlerini ve lanetlerini ilan ettiği düşmanlarına karşı 
canlandırarak, son zamanlarda ortaya çıkan örtbaslara, rezilliğe ve saldırılara aynı 
sözlerle cevap vermek istiyoruz : 
 
“Anarşist gazeteler onaylamıyor, reddediyor, inkar ediyor ve kınıyor. İttihatçı anarşizmin 

manastıra kapanmış rahipleri , faşistler tarafından yapılan bir şeyle aynı olan 'rezil 
trajediyi' kınarlar... Koyun Hıristiyanlığından ilham alırlar, İsa'nın çarmıha gerildiği gibi el 

kol hareketleri yaparlar, oysa gerçekte onlar sadece bir grup aşağılık Peters'tir. Galilee 
(“Doğrusu sana derim ki, horoz üç kez ötmeden önce Petrus beni inkar edecek.”) 

Korkmuş korkakların birçoğunun dudaklarından inkar ve kınama çıktığını gördüm. Pek 
çok aşağılık kanon ve Cizvit gibi kafalarını karıştırıyorlar... en sefil ve aşağılık olmak için 

birbirleriyle rekabet ediyorlar." 
" Seminatör ", Severino di Giovanni. Haziran 1928 

(7 Mayıs 1928'de Buenos Aires'teki İtalyan konsolosluğunda 9 ölü, 34 yaralı bırakan 
patlayıcının infilak ettirilmesinden sonra yazılan metinden alıntı)  

 
“...fahişenin kusmuğu gibi gaddar ve iğrenç, pis bir tuvalet gibi kokan, korkak ve 

aşağılık, ne Judas'tan bir öpücük ne de Maramaldo'nun sopalarından biri yoktu. 'La 
Protesta ' [ Zerzanitler , Önce Dünya!, Noblog'lar , sosyal anarşistler vb.], Arjantin 

anarşist hareketinin ve evrenin sonsuz utancı, rezillik ve korkaklık çukuru, muhbir ve 
polisin evliliğinden gelen tükürük, eylemlerine yeni bir utanç eklediler. Ama bugüne 

kadar çıplaklıkları gün ışığına çıkmadı.” 
“Şüpheli şiddet ve Fransisken şiddeti. ABD bankalarına yönelik saldırılarla ilgili 

yankılar, yorumlar ve kararnameler.” 
Severino Di Giovanni, Culmine'de . 

15 Haziran 1928 
 
 
Vahşi Doğanın aşırı savunması için! 
Düşmanlarımız için saldırı ve ölüm için! 
Savaşçı atalarımızın sesini hiçbir şey susturamayacak! 
Savaş devam etsin! 
¡ Axkan Kema Tehuatl Nehuatl ! 
 



Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
-Gizli Vahşi Doğa Derneği 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Arjantin 
-Vahşi Takımyıldızlar 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Şili 
- Medeniyetsiz Güneyliler 
-Ormanın Mistik Sürüsü 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Mexico City 
- “ Lynx Gizli Grubunun Öfkesi 
- Eko-aşırılıkçı / Nihilist Mafya 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Torreón 
- Cachiripa * Fury Fraksiyonu 
- Çakal Paketi Grubu 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Meksika Devleti 
- Ouroboros Silvestre 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Jalisco 
-Suçlu Vahşi Grup 
 
* Cachiripa , Coahuila'nın eski yerlileri olan Irritilas'ın bir tanrısıydı . Bu tanrı, özellikle 
toz fırtınaları sırasında o bölgede sıkça görülen kasırgalarda belirerek kendini 
göstermiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN ONALTINCI BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Örümcek ağı genişler. Ekolojik aşırılıkçı örümcek, lanetli yoluna devam ediyor. Şimdi 
kendini kuzeydeki topraklarda, vahşi Irritilas'ın bir zamanlar yürüdüğü çölün ortasında 
buluyor. Atalarımızın ruhları tarafından ele geçirilmiş, bir fırtınanın geldiğini haber veren 
gök gürültüsü alkışlarıyla burada savaşa devam ediyoruz. Vahşi Doğa yok edildi, ideal 
gelecek çok gri ve hareketsiz. Bu gerçeklikten saldırıyoruz. Biz intikam savaşı yürüten 
bireycileriz. Bunu, bir süper otoyol yapmak için yıkılan dağ adına, yok edilen flora ve 
fauna için ilerleme adına yapıyoruz. Büyük barajı inşa ettiklerinde kaybolan nehrin 
özünü varlığımızda tutuyoruz. 
Daha iyi bir dünya umudu olmadan ve devrimin gelmesini beklemeden kendimizi 
insanların büyük çoğunluğunu rahatsız eden egoist ve ahlaksız uçuruma atıyoruz. Biz 
kimseyi temsil etmiyoruz. Biz solcu, komünist veya anarşist değiliz. Onların 
“mücadeleleri” bizi temsil etmiyor. Onların “halk adına talepleri” bizi ilgilendirmiyor. Biz 
sadece “daha iyi bir yarın” umudu olmadan egoist bir savaş yürüten anarşik bireylere 
yakınlık hissederiz. Ütopik hırslarından vazgeçen ve mevcut tüm araçlarla medeniyetin 
karşısına çıkanlara yakınlık duyuyoruz. Biz sadece kendimizi temsil ediyoruz, lanetli baş 
harflerimiz bizi temsil ediyor.  Kolektivist bir dünya için mücadele etmiyoruz. 
Dayanışmaya, yardımlaşmaya, adalete dayalı o dünya asla gelmeyecek. Çok kötü. 
Savaşımızın uygarlığın çöküşünü sağlayacağına inandığımızda yanılgıya düşeriz. Ancak 
gerçekçi olduğumuz için aldanmıyoruz. Medeniyetin her geçen gün kendini yeniden 
ürettiğini çok iyi biliyoruz. Daha iyi tahakküm araçları yaratmaya devam ediyor. 
Gerçekliği, yapay ışıkların istila ettiği geceyi fark etmek için şehirde bir gece görmek 
yeterlidir . Dağlar, ekosistemleri istikrarsızlaştıran (Durango dağlarında olduğu gibi) 
“tatil kulübeleri” ve ayrıca Dünyanın güzelliğini yok eden sayısız “insan faaliyetleri” 
tarafından bozulmaktadır. 
 
Aylar ve güneşler geçti. Sessizliğimize son verdik. Vahşi içgüdülerimizin rehberliğinde, 
Vahşi Doğa tarafından korunan çeşitli topraklarda savaşan benzer düşünen bireylerden 
haberdar olduk. Kadimler adına, aşağıdakilerin sorumluluğunu üstleniyoruz: 
-Torreón , Coahuila'daki bir Katolik kilisesine yerleştirilmiş bir yangın çıkarıcı aygıt . 
Evet, Torreón belediye polisinin aynı belediyedeki PRI'nin koltuğunda bir patlayıcı cihaz 
çalıştırıldıktan sonra yaptıkları açıklamada bu cihazdan bahsedildi. Bu eylemin "Asi 
Torreón Insurgent Group " tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor . Bununla birlikte, 
PRI'ye yapılan saldırıyla, o grupla veya onlarla herhangi bir yakınlığı olan herhangi biriyle 
hiçbir ilgimiz olmadığını açıklığa kavuşturuyoruz. 
- TELMEX Corporation'ın bir telefon kulübesini yakmak. 2015'te bunu güpegündüz ve 
Coahuila, Torreón'da maraton koşucularının geçtiği yerlerden birkaç blok ötede yaptık. 
- Torreón'un önünde bulunan INE'ye yönelik bir bomba tehdidi .2015. 
- Coahuila Özerk Üniversitesi Ofisinde UAC'ye karşı grafiti. Tekno-endüstriyel 
uygarlığın devamlılığını teşvik etmeye çalışan bilimden vazgeçiyoruz. Bu, 2015 yazında 
Torreón Coahuila'da gerçekleştirildi. 
-20 Kasım 2014: Ayotzinapa'daki 43 öğrencinin bulunması için gösteriye sızdık ve 
Torreón belediye başkanlığının dışında vandalizm eylemleri gerçekleştirdik . İnsanların 



davası bizi ilgilendirmiyordu. Dayanışma ya da başka bir şey göstermiyorduk. O gün 
büyük kalabalığı sadece eylemlerimizi gerçekleştirmek ve gerginlik yaratmak için 
kullandık. Ne tesadüf! Artık soyu tükenmiş Wild Reaction'ın çeşitli grupları, o gün 
Zocalo'nun ızgarasının önünde aynı şeyi yaptı . 
Yeni ay başladı. İçimizde çakalın çağrısı yankılanıyor. Ona yaklaşıyoruz, bize deneyim 
kazandıran ve bize değerli dersler veren bir döngüyü ölüme terk ediyoruz. Yeni bir 
döngüye başlamak için onu ölüme koyduk. Medeniyete karşı savaş devam ediyor: çöl , 
atalarımızın tanrıları ve lanetli baş harfler varlığımızı ele geçirdi. Bir sonraki eylemle yeni 
bir döngüye hayat veriyoruz: 
-8 eylül, ITESM Laguna Kampüsü Kabul Direktörü Nevarez Galván'a parfüm gönderdik.. 
Küçük bir ayrıntı, parfümün asitle dolu olmasıydı. Bu, Monterrey Teknoloji Enstitüsü 
Laguna Kampüsü'ndeki herkesin görüş alanımızda olduğunu netleştirmek için yapıldı : 
öğrenciler, eğitmenler ve işçiler bu vesileyle uyarılır. 
 
Rahatsız Edici Bazı Sözler: 
Torreón kentine şiddetli yağmurlar yağdı ve vatandaşlar ve yetkililer arasında acil bir 
durum yarattı. Sel arttıkça ve onunla birlikte Francisco Zarco Barajı ve Nazas Nehri'nin 
taşma olasılığı arttıkça korkular arttı. Doğanın vatandaşlar arasında nasıl paniğe yol 
açtığını güldük ve kutladık. Nehir evlere akmasın diye düzen güçlerinin barikatlar 
kurmasına yardım eden o korkmuş vatandaşlara alayla baktık. Vahşi Doğa'nın, sele 
kapılmış bir taksi şoförü olan ilk kazazedesini alması fazla zaman almadı. Vatandaşın 
öfkesi kendini hissettirmek için beklemedi. Ama Vahşi Doğa iki can daha alacaktı. Ama 
unutmayın, "her etki için bir tepki vardır." Bazen bu tepki vahşidir. Torreón ve 
vatandaşları, pratikte tekno-endüstriyel uygarlığın yayılmasıyla işbirliği yapanlar bunu 
hak ediyor. Ufka bakıyorsunuz ve “sosyal sorumluluk sahibi” Peñoles Corporation 
tarafından yaratılan siyah yapay tepenin yanı sıra şehrin sürekli genişlemesiyle yok 
edilen zehirli su, kirli hava ve flora ve faunayı görüyorsunuz. Tüm bunlara rağmen... üç 
ölü çok az görünüyor. 
 
Vahşi Doğanın aşırı savunması için! 
Ayrım gözetmeyen ve seçici saldırı için! 
“Doğal afetler” devam etsin! 
¡ Axkan Kema , Tehuatl , Nehuatl ! 
Nihilist / Eko-aşırılıkçı Mafya'nın genişlemesi için! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Torreón 
–Çakal Paketi Fraksiyonu– 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN ONYEDİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

“Ayrım gözetmeksizin ve değişen derecelerde saldırıyoruz, eğer amaç bireylere yönelik 
bir saldırıyı hak ediyorsa, hiç düşünmeden yapacağız, eğer amaç sadece maddi-sembolik 

yıkımı hak ediyorsa, harekete geçmekten çekinmeyiz.” 
-Eylül 2015 (1)  

Her zaman Okült'ün pelerininin korumasıyla korunarak Yabancılaşmışı takip etmeye ve 
saldırmaya başladığımızdan bu yana birkaç kış geçti, sözümüz göreceli bir sessizliğe 
sahip olsa da sabırlıydı ve şimdi onu geri alıyoruz. 
Eko-aşırı suçluluğun suç ortaklığı altında, bu sefer, terör alanında bireyselliği 
güçlendiren eylem ve deneyimlerde ayrım gözetmeksizin ortaya çıkmak için Vahşi 
Doğaya Eğilimli Bireycilerin (ITS) şiddetli üyeleriyle birleştik, bu yüzden kendimizinkini 
yapıyoruz. geçmiş ve şimdiki eylemlerin ardından: 
 
-23 Mart 2016: Medeniyetin altyapısına saldırmayı amaçlayan bir çift federal uşak 
saldırımızı engellediğinde (geçilen her şeyle birlikte) basının notlarında bizden 
bahsederken "dakikliği" karşısında şaşırdık. ), Meksika Eyaleti'ndeki Tultepec ve 
Zumpango belediyeleri arasındaki Mexiquense Pisti'nin 22 + 500 kilometrelik araç 
köprüsünü objektif olarak alarak. (2) 
Bu vesileyle basın şunları yayınladı: 
(...) "Söz konusu CESC uzman grubunun unsurları bölgeye gelip ilk çalışmalarını 
yaptıklarında, plastik torbaların son derece tehlikeli birçok patlayıcıyı sakladığını 
bildirdiler..." 
“Taktik grubun unsurları, bahsi geçen patlayıcı cihazların, geçtiğimiz Ekim 2015'te 
patlayan ve Ecatepec Mexibús'un çeşitli birimlerinde ciddi hasara yol açanlara benzer 
olduğunu bildirdi (3), bu nedenle, sorumluların yasadışı olduğu göz ardı edilmedi. Bu 
durum, söylediklerine göre, söz konusu suçluları tespit etmek, bulmak ve tutuklamak için 
bir dizi soruşturmaya yol açtı, çünkü görünüşe göre suçlarından başka bir suç daha 
işlemeye çalıştılar.” 
Eh, gazeteciler ve polis sözleri ağzımızdan aldı, her durumda, biz suçlular, bu arada, 
konunun inceliği göz önüne alındığında ve bizi bir daha yakalayamadan gerçeğin 
sorumluluğunu aldık. , yetkililer o gün basına açıkladıkları HER ŞEYİ inkar etmek zorunda 
kaldılar… (4) 
 
13 Ekim 2016: Mexico City'deki Hidalgo Metro istasyonu iş çıkışı saatlerinde etkilendi, 
düzinelerce otomatik kullanıcı iğrenç başkentinden gelen dumanı soludu (5), basına 
göre, üç kişinin zehirlenmesi nedeniyle tıbbi müdahaleye ihtiyacı oldu. duman, duman, 
basit bir akkor aletle başlattığımız duman, istasyonları geri yaktı ve söz konusu 
istasyonda etkili oldu, dehşete düştüğünü görmek istediğimiz kitle tarafından en iğrenç 
şekilde tıkanmış istasyonlardan biri. Bununla üç şeyi beyan ederiz: 
 
-Birincisi, böyle bir hareketin medyanın söylediği gibi TEKNİK BİR BAŞARISIZ OLMADIĞI, 
(6) yine her zaman SALDIRILARI örtmeye çalıştıkları eski bahaneyi kullanarak. 
 



-İki, modern insanın korkak tavrı şaşırtıcı, çünkü etkilenen kullanıcıların çoğu 
platformdan çıkan tüm dumanı gördüklerinde zerre kadar tepki göstermediler, hatta 
kapalı bir yerde olsalar bile çoğu orada kalmayı tercih etti. ve fiziksel bütünlüklerini 
zerre kadar umursamadan tahliye edilenleri bekleyen modern insan (herhangi bir 
toplumun), o kadar işe yaramaz hale geldi ki, sefil hayatının her alanında, kendisine ne 
yapması gerektiğini bir başkasının söylemesine alıştı. Bu durumda, metro yetkililerinin 
gelip istasyonu boşaltmalarını söylemeleri gerekiyordu, aksi takdirde saldırı daha fazla 
insanı sarhoş edecekti. 
 
-Üç, bu kadar basit bir unsurla, metronun kaosla dolması garip değil, bunu 25 Mayıs 
2015'te (diğer kişilerle birlikte) aynı istasyonda, aynı zamanda çalıştı. (7) 
 
Teotlapan Tlacochcalco Mictlampa'nın gölgesi bizi bir kez daha kapladı, onunla birlikte 
medeni insanlar olarak durumumuzu kabul ederek ama aynı zamanda en ilkel 
köklerimize sarılarak Bilinmeyen'e doğru ilerliyoruz. 
 
Mexhico'da, La Laguna'da (Coahuila) ve Caminos Teochichimecas'ta (Jalisco) GERÇEK 
eko-aşırılıkçı gruplarla suç ortaklığı! 
Nihilist Terörist gruplar için güç! 
Aşırı uygarlığa ölüm! 
Şili, Brezilya ve Arjantin'deki şiddetli eko-aşırılıkçı grupları selamlıyoruz! 
Yaşasın Ekolojik-aşırılıkçı Mafya! 
 
Pagan Dağı Tarikatı - Meksika Eyaleti 
Vahşiye Yönelik Bireyciler – Meksika Şehri 
- Popocatzin Klanı 
 
Notlar: 
1) Pagan Dağ Tarikatı'nın ilk tebliği 
2) http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/estados/247033/aseguran-4-kilos-de-
explosivo-plastico-c4-en-edomex  
3) http://www.animalpolitico.com/2015/10/detonan-explosivos-en-mexibus-hay-
danos-en-tres-unidades/  
4) http://www.sdpnoticias.com/local/edomex/2016/03/23/dejan-presunto-explosivo-
casero-en-el-circuito-exterior-mexiquense  
5) http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/10/13/1122187  
6) https://elsemanario.com/157410/humo-metro-hidalgo-sea-evacuado/  
7) http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/object-en-vias-provoca-
fallas-en-estacion-hidalgo-del-metro-1087396.html 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN ONSEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

"Ben seni kovalarım, sen prestij ararsın, bu yüzden şimdi patlayıcılardan bahsediyoruz." 
Gölgelerde, sırtınızı takip eden ve sizi ölümüne ya da bombalarla bıçaklayan figürler 
ortaya çıkıyor. Kış geldi, kar ayak izlerimi siler... kışkırtırsın, seni ağızdan öldürürler." 

- Bay Gri 
 
Ayrım yapmayan Hizip, Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler ile koordineli olarak 
aşağıdaki saldırıların sorumluluğunu üstlenir: 
1. 19 Ekim Çarşamba: Chalco -metro Barranca del Muerto'nun Cuemanco Kanalı 
koridorunda “ COPESA ” ulaşım otobüsüne bir patlayıcı cihaz bıraktık . O cihaza ne 
olduğunu bilmiyoruz. 
2.19 Kasım Perşembe: UNAM Fen Fakültesi'ne patlayıcı yüklü bir zarf bıraktık. Zarf 
kimseye gönderilmedi, sadece "iPhone Ödülü Sahibi" olarak etiketlendi. Bu, onu alıp 
açtıklarında güzel bir patlayıcı hediye bulan herkes içindi. 
3. 23 Kasım Çarşamba: UNAM Felsefe ve Edebiyat Fakültesi'ne bir  patlayıcı cihazı 
bıraktık. Bu, hakkımızda saçma sapan konuşan tüm değersiz solcu beşeri bilimler 
öğrencilerine bir uyarı olsun. Bilinsin ki bizim ummadıkları yerlerde gözümüz kulağımız 
var... 
4. 24 Kasım Perşembe: Ekim'de olduğu gibi aynı otobüse bir patlayıcı daha bıraktık. 
 
Ayrım yapmayan Grubun Bildirisi 
Yoksul vatandaşlar tarafından kullanılan toplu taşıma araçlarına saldırıyorsunuz, o 
çalışkan millet! Bir “sempatizan” buna biniyor olabilir. Evet! Ve bunu yapmaya devam 
edeceğiz, toplu taşımaya kimin bindiği umurumuzda değil ve bu yüzden ona 
saldırıyoruz. Yolculara ve her gün hala var olan küçük doğayı daha fazla silen altyapıya 
zarar vermek istiyoruz. İnsanlara saldırırsak, bunun nedeni, kentsel yayılmadan, sefil 
beton evlerini inşa etmek için ağaçları kesmekten, daha fazla otoyol yapmaktan ve 
böylece rahat evlerine geri dönmek için yanlarında daha fazla araba getirmekten aynı 
derecede sorumlu olmalarıdır. 
İnsanoğlu yerleşik hale geldiği için kendini yok olmaya mahkum etmiştir. 
Bu dünyanın daha fazla insana ihtiyacı yok. İnsanın içinde yaşamaya devam etmesine 
gerek yok. Daha güzel bir dünya görmek için insanın neslinin tükenmesi gerekir. Hala 
mümkün olsa da bunun çok uzak olduğunu biliyoruz. Kişisel olarak insan yığınlarından 
kurtulamayacağımızı biliyoruz, ancak Dünya'da yürüdüğümüz sürece, insan yığınlarının 
elimizden geldiğince çoğunu öldürmeye çalışacağız. Bu yüzden en zengin mahallelere 
saldırıyoruz. 
Başka bir budala, “Madem bu kadar radikal ve nihilistseniz, neden kendinize bir bomba 
takmıyorsunuz?” dedi. Ah, beyinsiz ve aptal çocuklar, hiçbir şey anlamadınız. Sonunda, 
"bok yemeyi seven, bok yemeye devam edecektir." 
 
“Dağlardan binalara doğru gidiyorum. Bunu onurlandırmıyorsun kuzen. Hayatımı geride 
bıraktım, buna ihtiyacım yok. Kargalar korkuluğu  terletiyor. Ben bir kurdum, yavru keçi 

değil.” 



 
UNAM ile bir kez daha... falan filan birinin beklediği aynı saçmalık . Orada “bilgisayar 
meraklıları” oluşur (bizi oldukça güldüren bir argo terim). Her zaman olduğu gibi aynı 
şeyi, aynı “ses ısırığı”nı tekrarlamak bizi sinirlendiriyor, yani bir kez daha: Evet, bir kez 
daha UNAM. Bu kadar insanla dolu toplu taşıma araçlarına saldırmak basitse, bir 
üniversiteye saldırmanın ne kadar kolay olduğunu bir düşünün. Kekin parçası! Fark 
edilmemek için kılık değiştirmemize, takma bıyık ya da peruk takmamıza  gerek yok. Bir 
film senaryosu icat etmemize bile gerek yok, sanırım şu satırlar boyunca bir şeyler 
söyleyebiliriz: 
“Sahte bıyık taktık; cinsiyetimizi bile gizledik kimse fark etmesin ve UNAM'a patlayıcı 
paketi bırakmak için girdik... Çıkarken 9 milimetrelik  tabancayı öğrencilere ve personele 
doğrulttuk. Çıkışa gittiğimizde patlayıcı cihazımızı yerleştirmek için 40 kişilik bir otobüsü 
soyduk. Sonra polis bizi takip etti ve beş polisi yaraladığımız ve üç polisi daha 
öldürdüğümüz bir çatışma çıktı.” 
Vay be, bunu IŞİD bile yapmıyor! Ama hayır, sadece içeri girdik ve birkaç  bomba bıraktık 
ve hepsi bu. Bunu göz önünde yaptık. Fen Fakültesi'nde pp Binasının koridoruna 
patlayıcı bir paket bıraktık. Felsefe-Edebiyat Fakültesi'nde aynı eski solcular mallarını, 
daha doğrusu “kendi kendini yöneten işlerini” satarken bir bomba bıraktık. Herhangi bir 
komplikasyon olmadan veya çok fazla gösteri olmadan vatandaşa saldırmak bu kadar 
kolay. 
Ama neden iyi ve popüler sol anarşistlere saldıralım? Bu varlıklar, bu “anarşistler” bizim 
saygımızı hak etmiyor. Bu anarşistler sadece mağdur oldukları için nasıl şikayet 
edeceklerini ve ağlayacaklarını biliyorlar. Tek bildikleri bu... oh, ve yürü, tabii. Meksika 
anarşizmi öldü, can çekişiyor. Bu çocuk sürüsü sadece sarhoş olmayı, uyuşturucu 
çekmeyi ve kendilerinin doğrudan eylemin süper isyancıları olduğuna inanmayı biliyor. 
Öyle düşünmüyor musun? O zaman kendinize şu soruyu sorun: Bir “yoldaş”ı 
(anarşistlerin deyimiyle) küçük bir ibne olduğu için tutukluyken neden destekleyelim? 
Köpekler gibi ölsünler diyoruz. Tutsaklar için yapılan bağışları mahvettiklerinde, bu 
küçük “anarşist mahkumlara destek” kliklerini neden destekleyelim? ahmaklar! 
Gerçekten insanların bilmediğini mi düşünüyorlar? Ah. Elbette insanlar ahşap işlerin 
içinden çıkacak ve bunun doğru olmadığını haykıracaklar. "Yalan bunlar!" "Bir grup 
casus dolusu bunu anarşist hareketi lekelemek için söylüyor! " “Onlar hükümetin bir 
parçası!” [Sob] Hangi “anarşist hareket”? Bu bir paket, ahbaplar! Sizler sadece bir avuç 
konformist ve reformistsiniz. Eskinin gerçek anarşistlerinin soyu tükendiği için, “yeni 
anarşistler” hiçbir saygıyı hak etmiyorlar.  
 
Son olarak, vaazımızı bitirmek için, “eko-aşırılıkçı eğilim” ile geçici bir empati hisseden 
bir dizi bireyin büyümesini gördük. Onlara şunu belirtmek isteriz: 
Gittikçe daha fazla kişinin yüzeysel bir şekilde buna ilgi duyması midemizi bulandırıyor. 
Etrafta pul pul dökülen, yüzlerinden çizgiler geçen kendilerini “özgür ve vahşi” hisseden 
daha fazla insan olmasını küçümsüyoruz. Ormanda, çölde ve ormanda yürüyüş yapmayı 
sevenler  onlar. Şaman ve pagan gibi hissediyorlar (hâlâ ne kadar “şaman” hissettiklerini 
görmek için bir şeyleri feda etmelerini veya öldürmelerini görmek isteriz). Küçük 
“yeniden vahşileştirme becerileri” etkinliklerini düzenleyen bu insanlardan nefret 



ediyoruz. Bu insanlardan bıktık. Bu nedenle Fahişe Eco-Extremist War gibi ikiyüzlü sahte 
gruplar ortaya çıkıyor... Ah, kusura bakmayın, Guamera Eco- aşırılıkçı War ve Shadow of 
the Forests (bunlar ya kısa dikkat süresine sahip insanlar ya da uğraştığımız polisler) bu 
topraklarda.) “Doğal güzellikler”den etkilenen tüm insanlara, sizlerin de görüş 
alanımızda olduğunuzu belirtmek isteriz. Tıpkı bilim adamlarının listesi gibi, 
saldıracağımız “orman severlerin” listesi de oldukça uzun. Bir gün siz kamp yaparken 
“Şeytan” ortaya çıkarsa şaşırmayın. Bu sefer kurban olmayacaksın, sadece ağaçlara 
gübre olacaksın. "Çakallar dağdan indi, şimdi onlara geri dönüyorlar." 
Daha fazla uzatmadan bu girişi sonlandırıyoruz. Bir dahaki sefere saldırılarımızın 
sorumluluğunu alacağız ve hepsi bu. Bu, eğilimi “saf” tutmak için, çünkü mafyada 
olduğu gibi hiyerarşilere inanıyoruz ve biz emir vermedikçe kimse giremez. 
 
-Ayrım gözetmeyen Fraksiyon (GI) 
-Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (ITS) 
"Lynx Okült Grubunun Öfkesi" 
- Vahşi Doğaya Yönelik Ayrım Yapmayan Grup (GITS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN ONDOKUZUNCU BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

"Medeniyet hayatta kalmak istiyorsa, medeniyetten kurtulması ve barbarlığa geri 
dönmesi gerekecektir." 

V. 
 
Meksika sarsıcı bir durumda. Kriz kıyıya bir dalga gibi çarptı. Benzin fiyatı, köle 
ordularının yasallık ve yasadışılık arasındaki ince çizgiyi aşmasına neden oldu. Son üç 
gün yağma, hırsızlık, soygun ve sayısız suç eylemi gördü. Bu eylemler yalnızca Mexico 
Eyaleti ve Mexico City'de değil, diğer yerlerin yanı sıra Veracruz, Hidalgo, Cancún , 
Michoacán'da da meydana geldi. 
Sivil toplum örgütleri, yağmayı siyasi partilerin istihdam ettiği “provokatörlerin” işi 
olarak kınadı. Onlar, toplumsal protestoyu “gayrimeşrulaştırmak” için kendilerini 
gösterilere gömmüş “sızıntıcılar”dır. Yağmacıları adi suçlu olmakla suçluyorlar vs. Her 
halükarda, eko-aşırı gruplar bu ani muazzam ulusal krizde öylece duramazlar. 
Bu durumlara hazırlıklı olmayanlar korkar ve çaresizlik noktasına kadar ağlarlar. Olanlara 
hazırlıklı olan bizler, aşırı uygarlığın bıkmış çetelerine girdik. Kamuflajlı ve 
kapüşonluyken onlara sızdık ve krizi daha da kötüye götürmeye çalıştık. 
Bu nedenle, birkaç gündür ITS üyeleri yağmacıların saflarına sızdı ve daha yoksul 
mahallelerden suç ortaklarıyla birlikte çeşitli suç eylemleri gerçekleştirdik. Bunlar, 
medeniyetin çöküşünü ve toplumsal değerlerin ortak kusur uçurumuna düştüğünü 
görmek, bizim medeni olmayan  zevklerimiz için oldukça tatmin edici olmuştur. 
Gıda maddeleri soymak, terkedilmiş bankaların kayıtlarını soymak, çeşitli yağma 
eylemlerine katılmak, eczane camlarını kırmak, marketlerin camlarını kırmak, benzin 
istasyonlarını ateşe vermek, bina ve araçları tahrip etmek, polise ve askere taş atmak, 
zincirleri kırmak, zincirleri kırmak, büyük mağazaların önündeki metal bariyerler, polisin 
kaçması için havaya ateş açılması, yönetici ofislerinin yerle bir edilmesi vb. Bunların 
hepsini Mexico Eyaleti'nde, Coacalco , Ecatepec, Tultitlan ve Tlalnepantla 
belediyelerinde gece gündüz yaptık. ; Mexico City'nin yanı sıra Iztacalco , Iztapalapa ve 
Venustiano Carranza'da. Sorumluluğu üstlenebileceğimiz eylemlerin listesi oldukça uzun 
olacaktır, çünkü bunlardan sorumlu olanın yalnızca biz olmadığımız açıktır. İsimsiz 
insanlar ve adi suçlular da övgüyü fazlasıyla hak ediyor, bu yüzden olayları oldukça genel 
tutacağız. 
Sokaklarda hüküm süren kaotik durumdan yararlanmak ve tam da bu andaki kopuş 
koşullarına değer vermek, çalışma tarzımızın yönleridir. Son, istikrarsızlaştırma ve şu 
anda yaşadığımız sosyal ve ekonomik krizin derinleşmesi olduğu sürece, nefret ettiğimiz 
sosyal organizasyonların birlik içinde görünmemiz bizim için önemli değil. Bu nedenle, 
Meksika içindeki ve dışındaki tüm eko-aşırı grupları sokağa çıkmaya ve krizin daha da 
kötüleşmesini sağlamaya çağırıyoruz. Adi suçlularla birleşmeli, güpegündüz silahlarını 
çekmeli ve başlarına ne gelirse gelsin. Kundakçılık yapsınlar ve patlayıcıları patlatsınlar. 
Sokakları ele geçirsinler, suç işlesinler, çetelere katılsınlar ve sosyal gerilemenin tadını 
çıkarsınlar. 
 
 



Medeniyete Karşı Savaşı Medeniyet İÇERİSİNDE Yürütelim:  
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Mexico State 
– Ourobosos Silvestre 
– Dağın Pagan Tarikatı 
– Popocaliztli Klan 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Mexico City 
– Eko-aşırılıkçı Terörizm ve Sabotaj Çemberi 
– Lynx Gizli Grubunun Öfkesi 
– Ayrımsız Fraksiyon 
– Eko-aşırılıkçı / Nihilist Mafya 
– Vahşi Doğaya Yönelik Ayrım Yapmayan Grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN YİRMİNCİ BİLDİRİSİ (BREZİLYA) 
 

"Onlar dünyaya saygı duymazlarsa biz de onların yaşamlarına saygı göstermeyeceğiz."  
-ITS’nin ilk bildirisi 

 
"Bütün yargıçların üzerine tokmaksız sıçarım ve işerim. Sıradan vatandaşlar için, 

aralarında sonsuz sayıda bombanın patlamasını  bekliyorum, çünkü 'pis vatandaş hayatı 
sadece kışlalarda bulunmaz'. Medeniyete karşıyım ve vatandaşlık/insanlık içinde en 

medeni hedefi (kendim de dahil) buluyorum. Bunlar ilerlemeye bağlı olanlar ve 
kendilerini evcilleşmemişleri yok etmeye adayanlar.” 

-Kevin Garrido 
 
Piloto otogarında kalabalığın içinde iki litre benzin ve bir kg şarapnel dolu bir konteyner 
içeren bir sırt çantasını terk ettik . Mekanik bir fünyeye sahip yanıcı patlayıcı cihaz , 
patlamanın ulaşabileceği kadar çok kişiye yönlendirildi . Patlayıcıya ne olduğunu 
bilmiyoruz, ancak varlığının Federal Bölge'deki Kamu Güvenliği Sekreterliği tarafından 
gizlenmiş olması muhtemel. Bunun nedeni, Brezilya'da İslam Devleti'nin hücrelerinin 
sözde varlığı nedeniyle halkta panik yaratmak istememektir. Günde yaklaşık 600.000 
sivilin dolaştığı bir yere bir  patlayıcı bırakıldığını kabul etmek, vatandaşlık savunucuları 
için oldukça utanç verici olacaktır. 
Her halükarda, bunu ve ortak çalışan yurttaşların ölümü ve sakat bırakılması da dahil 
olmak üzere tüm diğer olası sonuçları üstleniyoruz. 
 
Secret Wilderness Society/ITS–Brezilya'dan bazı sözler 
Durum çökmekte, bu tropik ülkede bir deprem gibi gümbürdüyor. “Brezilya” 30 yılı 
aşkın süredir, tarihin en şiddetli krizlerinden birini yaşıyor. On iki milyon işsiz, bazı 
eyaletler başarısız oldu ve federal müdahale gerektirdi. Suçluluk artıyor ve hapishaneler 
dolup taşıyor, yüzlerce kişinin ölümüne neden olan kanlı isyanlara yol açıyor. İktidar ve 
muhalefet partilerinin genelleştirilmiş yolsuzlukları milyarları silip süpürüyor. “Üç güç” 
yoğun bir siyasi çatışma içindedir. Kuraklık sayısız şehri susuz bırakıyor. Enflasyon 
yükseliyor ve toplu taşıma maliyetleri artıyor. Kemer sıkma önlemleri, sefil yurttaşların 
sonsuz umudunu ikiye bölüyor. Acı kuraklıklar tüm ekinleri veba gibi yok eder. Bunlar ve 
diğer birçok sosyal, ekonomik ve ekolojik krizler çok uzun bir liste oluşturacaktır. Küresel 
uygarlığın “Brezilya” kısmı, tarihin en şiddetli krizlerinden birine giriyor . Haberler daha 
iyi günlerin gelmeyeceğini bildiriyor. Bu, insan kitlesinin lanetli yaşamına hakim olan bir 
çaresizliği beraberinde getirir. Bu bizi yürekten güldürüyor. 
ITS'nin Meksika'da yaptığı gibi, Gizli Yaban Hayatı Derneği olarak bizler olayların 
gidişatına katkıda bulunacağız ve bu krizi daha da  kötüleştireceğiz. Bu yozlaşmış 
toplumu sınırların dışına itmek istiyoruz. Terör ve istikrarsızlık yaratmak için insan ve 
insan dışı her türlü hedefe  ayrım gözetmeksizin saldıracağız. Ve uygunsa, hızlı 
dönüşümü nedeniyle pek çok kişiyi şaşırtan Explanada de Ministerios'ta PEC 55'e karşı 
yapılan korkunç yürüyüşte olduğu gibi, Kaos'a neden olmak için sosyal protestolara 
sızacağız. Sonuç, devrilmiş yanmış arabalar, istila edilmiş ve yıkılmış Bakanlıklar, 
duvarları çizilmiş ve devrilmiş tabelalar, tahrip edilmiş anıtlar ve birçok yaralı ve 



tutuklanmış bir denizdi. Mevcut sivil örgütlerin iğrenç toplumsal taleplerine sempati 
duymuyoruz. Hedefin Tekno-endüstriyel Sistem yapılarını  zayıflatmak olduğu berbat 
durumlar yaratmak için hiper-uygarların anlık isyanından sadece yararlanıyoruz. 
 Ayrım gözetmeyen hizip on sekizinci tebliğde teyit etmiştir ve biz burada tekrarlıyoruz: 
insan türü, seçtiği yaşam biçimiyle kendisine dayatılan yok olmaya mahkûmdur. Vahşi 
doğanın aktığı daha güzel bir yaşam görmek için insan ırkının neslinin tükenmesi gerekir.  
Bu Savaşta hiçbir şey esirgenmeyecektir. Temel sorun “siyasi” veya “hükümet” ya da 
devleti ilgilendiren bir sorun değildir. Kapitalizm, faşizm veya komünizm ile ilgili değil. 
Otoriterlik, militarizm veya hiyerarşilerle ilgili değil. Tekno - Endüstriyel Sistemin 
kendisiyle bile ilgili değil , çünkü bir şekilde ortadan kaldırılsa bile, Batılılaşmış modern 
insanlar ilerlemeyi yeniden kurmak ve medeniyet yapılarını sağlam tutmak için 
çalışacaklardı. Sorun uygar insanlığın kendisidir. En radikal “ anarko-primitivistlerin ” 
“Tanrısı” olan Ted Kaczynski bile Tekno-endüstriyel  Sistemin sona ermesiyle bile 
medeniyetin ayakta kalacağını kabul etti. Belki bu sadece ayrı bölgelerde parçalı bir 
biçimde olacaktır. Dolayısıyla medeniyetin etkin bir şekilde ortadan kaldırılabilmesi için 
mücadelenin bugün bilindiği gibi insan ırkıyla mücadeleye odaklanması gerekmektedir. 
Her iki durumda da , biz eko-aşırılıkçılar, eylemlerimizin uygarlığı ortadan kaldıracağına 
inanmıyoruz ve birkaç yıl içinde kendi içindeki evcilleşmemişlere yenik düşeceğini 
düşünüyoruz. Bununla birlikte, Dünya'da yürürken, ölümü hızlandırmak için maksimum 
miktarda zarar vermek için nihai sonuçlara kadar saldıracağız. Modern uygar insanın 
benimsediği yaşam biçimi kanserli bir kültüre  dönüşmüştür. Geçmişte, haç ve kılıç 
altında dünyanın büyük bir bölümünü sömürgeleştirdi. Teknolojiyle, modern 
zamanlarda kendini geri kalanına empoze etti. HİÇBİR ŞEYİN ondan özgür olmadığını 
kabul etmek gerekir. Hâlâ var olan birkaç yerli halk, birkaç yıl içinde insani  ilerleme 
tarafından yutulacak ve geriye kalan küçük Vahşi Doğa, kısa bir  süre sonra kentsel 
yayılmanın altına gömülecek. Savaş böylece var olan HERŞEY'e karşı olmuştur, çünkü 
insanoğlu her şeye, hatta gökyüzüne bile hakim olmayı hedeflediği için havaya ateş 
etmek bile medeniyete karşı bir saldırı haline gelmiştir. İlericilik devam edecek ve bu 
tahakküm, hayvani içgüdülerimizi tamamen ortadan kaldıran nanoteknoloji ile insan 
zihninin kontrolünü ele geçirmeye devam edecek. Her şeyi kontrol etme girişimi, insanın 
bir robot haline gelmesiyle sonuçlanacak ve “Nesnelerin İnterneti”nde inşa ettiklerine 
benzer bir transhümanizmle sonuçlanacaktır. Bunda her şey sanallaştırılır, ölçülür, 
gözlemlenir, bağlanır, kontrol edilir ve kapsanır. Vahşi Doğa ve bireysel özgürlüğümüz 
tamamen ortadan kaldırılacak. Bu “siber dünya” içinde yapay olan hakim olacaktır. 
Dünyanın gittiği yön budur. 
Çökmekte olan kitlelerin (vatandaşların) can düşmanımız olduğunu açıkça belirtmek 
istiyoruz. Aynı şey bilim adamları, mühendisler, iş adamları vb. için de geçerlidir. Sıradan 
vatandaş aynı zamanda Vahşi Doğanın yok edilmesinden ve aynı zamanda insanlığın 
ilerlemesinden sorumludur. Bu sonuca varmak için şu basit anarşist önermeye 
başvurmak yeterlidir: "Bütün güç halktan gelir." Ve eğer güç halktan geliyorsa, yıkım da 
onların elinden değil midir? Evet! “Ama bu insanlar yabancılaşmış ve dikkatleri dağılmış, 
onları uyandırmamız gerekiyor! Örgütsüzler, taban örgütlenmelerine ihtiyaçları var.” 
Blokta on kişiyi (müttefikleriyle) bir araya getiremeyen anarşist süper kahramanların 
söylediği şey budur. Bunu nasıl yapacaklar? Sihirli bir değnekleri var mı? 



Aptallar! Kitleler ne dediklerini umursamıyorlar ve işte köle gibi çalışmakla meşguller. 
Sadece binlerce kilometrelik tahrip olmuş ormanlara ve dağlara mal olan sonsuz sayıda 
mal satın almak için daha fazla para kazanmak istiyorlar . nehirler , göller ve 
okyanusların yanı sıra kirlenmiş hava ve soyu tükenmiş hayvan türleri. Sefil bir durumda 
yaşadığını çok iyi biliyor, ama yine de modern kölelik durumunu elinde   silahla 
savunuyor. Hatta ilerlemenin kalıcı olarak devam etmesini ve Tekno-endüstriyel 
Uygarlığın yapılarının ayakta kalmasını sağlamak için öldürecek. Ekolojistler ve anarko -
ütopyacılar, bir “halk örgütlenmesi” devriminin daha iyi ve daha adil bir dünya 
yaratabileceğine inandıklarında, bu yüzden öfkeleniyoruz . Durumumuzdaki gerçek  
değişim tamamen imkansızdır ve buna yönelik herhangi bir girişim, yalnızca uygarlığın 
kendisini pekiştirecektir. Aslında, herhangi bir "devrim", insan uygarlığının devamı için 
temel yapıları sağlam tutacaktır. Buna inanan aptallar için şunu söylüyoruz: Fortaleza 
kentindeki gösteride “sınıfçı yoldaşlarınız” yeterince dayak yemedi. Bir dahaki sefere 
öldürülmeleri gerekir! Sosyal medyada ne kadar radikal ve öfkeli olduklarından 
bahseden bir grup uyuşturucu bağımlısı değiller zaten. Ama bunu sadece orası 
söylüyorlar, çünkü boktan bir hayat sürüyorlar ve iğrenç sol ilkelerine göre içmekten, 
uyuşturucu kullanmaktan ve bundan şikayet etmekten başka bir şey yapmıyorlar. 
Bu tropikal ülkedeki doğa, Amazon bölgesinde de düşüşte. Sadece birkaç yıl içinde, yok 
olmanın eşiğindeki muhteşem Cerrado'dan başlayarak hiçbir şey kalmayacak . Başkent 
ve diğer eyaletlerin ulusal tarihin en şiddetli su kriziyle karşı karşıya olması tesadüf değil 
. Bütün bunlar insan elinin neden olduğu tahribatın bir yansımasıdır. Sorun gerçekten 
ekolojik olduğunda ve kendi faaliyetlerinin sonucu olduğunda, hiper-medeni 
konuşmalar arasındaki cahiller, altyapıya yatırım eksikliği. Down Sendromlu bir insan 
bile bunu anlamak için beyninin küçük bir parçasını kullanabilir, ancak insan kitleleri 
hepsini görmezden gelmeye devam ediyor. Bu arada, tüm güzellikler kayboluyor ve 
Federal Bölge olarak bilinen bu parazitik yer genişliyor, Pajés Kutsal Alanı'nda olduğu 
gibi ormanları ve nehirleri düzleştiriyor. Medeni insanların lanetli kitlesi bu çöküşün, 
medeniyetin suç ortağıdır, tekno-endüstriyel sistemin yapılarına tapar ve onları iyi 
niyetle savunur. Bu evrensel bir din gibidir, belki de en başarılı evrensel dindir. Aşırı  
uygar insan merhameti hak etmez, o sadece Dünya'da bir vebadır. Hiçbir şey kalmasın 
diye bütün manzaraları yiyip bitiren bir çekirge bulutu gibidir. İnsan sadece kendini 
önemser ve vahşi dünyayı görmezden gelir. Ondan nefret ederler, onu asla yalnız 
bırakmazlar veya ona geri dönmezler. İnsan gelişimini beslemek ve yapaylığı 
genişletmek için basitçe ona hükmetmeye çalışacaklar. Bu uygar insanın tartışılmaz 
hedefidir, ama aynı zamanda onun en büyük hatasıdır. İnsanlar tüm vahşi şeyleri 
Dünya'nın üzerinden süpürebilir ve savaşı kazandıklarını doğrulayabilir, ancak er ya da 
geç ani felaketler hepsini alt üst edecek. Vahşi Doğa, geçmişin medeniyetleri ve 
imparatorlukları gibi insan ırkını bitirmek için geri dönecek. Biz evcilleşmemişin 
tarafında kalmaya ve oradan savaş açmaya karar verdik . 
Vahşi Doğanın tepki vermesi gibi ayrım gözetmeksizin, topluca öldürmeye ve saldırmaya 
gideceğiz. İnsanlara ve insan olmayanlara saldıracağız. Medeni insanın her zaman 
düşmanımız olacağını ilan  ederek saldırılarımızı doğal afetlerle değiştireceğiz. 
Savaşçı atalarımızdan vahşi bir mirasımız var. Temel hedeflere, Tekno-endüstriyel 
Sisteme ve onun entelektüel danışmanlarına karşı savaşı sürdüreceğimizi; hem de 



yapılarını finanse edenlere karşı. Özellikle bilim adamları, mühendisler, hümanist 
filozoflar, matematikçiler, kimyagerler, fizikçiler, eğitimciler, mimarlar, iş adamları, 
teknoloji uzmanları vb.'den bahsediyoruz. Şimdi her zamankinden daha fazla, ayrım 
gözetmeksizin sıradan vatandaşlara zarar vermeye ve öldürmeye devam edeceğiz. 
Herhangi bir teknofil, kendi çöküşünün kötülüğüne eşit derecede boyun eğmelidir. 
Sonuç olarak, bu bildiride yeterince uzun süre kaldığımıza göre, ITS-Meksika 
bildirilerinin ifşa ettiği sahte eko-aşırılıkçıların kafasının koparıldığını umuyoruz. 
Bilmeyenler için “Ormanın Gölgeleri” ve “Guamera Ekolojik Aşırılıkçı Savaş ” gibi sahte 
gruplara atıfta bulunuyoruz. O aldatanların kanı aksın! 
 
Tekno-Endüstriyel Sisteme ve Vatandaşlığa karşı ayrım gözetmeyen terörizm için! 
Saldırı ahlakına ölüm! 
Sıradan vatandaşlara, bilim adamlarına, eğitimcilere, iş adamlarına, araştırmacılara, 
mühendislere, fizikçilere, matematikçilere, programcılara, teknisyenlere, 
kimyagerlere, mimarlara, çiftçilere, kamu görevlilerine, öğrencilere, hümanistlere, 
solculara ve diğer tekno-geeklere, herhangi bir teknoloji meraklısına, herhangi bir 
ilericiye,  dikkat edin, çünkü bu yeni Gregoryen yılında medeni kan içinde yüzeceğiz! 
Caetês ve Tupinambás gibi terörize etmek ve öldürmek! 
Atalarının topraklarını savunan Ka'apor gibi şiddetli! 
“Kaos bir uçurumdur, bir merdivendir. Tırmanmaya çalışan birçok kişi başarısız olur ve 
bir daha asla denemez. Yenilgiye düşüyorlar. Ve bazılarının tırmanma fırsatı var, ama 
reddediyorlar. Krallıkta, tanrılarda, aşkta kalırlar. İllüzyonlar. Sadece merdiven gerçektir, 
var olan tek şey yükseliştir.” 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
-Gizli Vahşi Doğa Derneği 
Merkez-doğu Pindorama , bulutlu gökyüzü. 
Ocak 2017. Brezilya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN YİRMİBİRİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ)  

(...)” Bana göre insan nesli yok edilmelidir (...) (...) İnsanın doğanın en büyük düşmanı 
olduğunu düşündüğüm için (...)  

(...) ve aynı nedenle yok olmayı hak ediyoruz” (...)  
-Mauricio Morales  

HA! Vahşi Şili'ye Yönelik Bireycilerin ortadan kaybolduğunu mu düşündünüz?, şey... 
HAYIR! Biz sadece kadim varlıkların bilge sabrıyla nöbetteydik, gölgelerde hamile 
kalıyor, dağlarda nehirlerde sağlam yürüyoruz ama şehirlerde üzgünüz, bugün 
yaptığımız gibi geri dönmek için saldırı diyorlar; "emsalsiz".  

Beşinci açıklamamızda zaten söylemiştik:  

(...) “Kendinize güvenin, sakin olun, yokmuşuz gibi yapın ama oklarımızın size doğru 
geldiğini gördüğünüzde şikayet etmeyin” Tekno-sistemin ilerici mükemmelleştiricilerine, 
işçilere, yüksek komuta ve bilim adamlarına güven . ITS-Şili, ortak "devrimci" ahlakı 
geride bırakmıştır, saldırının dışındaki insanların yaralanması veya ölmesinden 
korkmuyoruz, bu çok açık.  

Saldırımız, vahşi ve bilinmeyen her şey adına bir saldırıdır, en yüksek ifadesiyle, ayrım 
gözetmeyen eko-aşırılıkçı bir saldırıdır, ateşli bir şekilde bencil ve medeniyete aykırıdır. 
Aynı zamanda, Dünya'nın yıkımının aşırı uygar temsilcileri için bir terör eylemidir. Büyük 
açık ocak madenleri, Vahşi Doğa'ya karşı insani ilerlemenin öfkesinin kanıtıdır.  

Codelco, dünyanın (en büyük değilse de) madencilik şirketi, on yıllardır Dünya'yı 
mahvetmekten sorumlu, medeniyetin mutlak mükemmelliğinin peşinde, minerallerini 
çalmaktan sorumlu. Dağların makinelerinin gazabına uğrattığı çığlıklarını bizim 
duymayacağımızı mı sandılar?Ağaçlardan gelen dehşet çığlıklarını duymayacağımızı mı 
düşündüler?Eh, hayır. Kulaklarımız Vahşi'nin çağrısını duydu, bu yüzden ellerimiz kulak 
verdi.  

Biz Codelco'nun mezarlarını çevreleyen sıradağlardan intikam çığlıklarıyız, oraya düşen 
kar sadece yapılarında çalışan tüm talihsiz insanları lanetliyor ve HERKESE diyoruz çünkü 
zemini temizleyen yaşlı eşek veya bir kamyonun şoförü, hatta şirketin üst düzey 
yöneticileri veya sahipleri bile Vahşi'nin boyun eğdirilmesinin bir parçasıdır.  

Patlayıcı hediyemiz, Codelco'nun güney topraklarında sürdürmekte olduğu yıkım için, 
hedefimiz bu şekilde yönetim kurulu başkanı Óscar Landerretche'ye odaklandı. Şili 
Üniversitesi'nden ünlü ekonomist, Dünya'daki her şeyin güzel olduğu bu yıkıcı mega 
projenin başında olduğu için patlayıcı hediyemize layık görüldü. Cihazın devreye 
girdiğini ve ekonomisti yaraladığını büyük bir memnuniyetle öğrendik. Aynı şekilde, 
sadece geçen yıl, beklenmedik yerlere ulaşma yeteneğine sahip oldukları robotik dahil 
olmak üzere en üst düzey teknolojiye sahip bir yan kuruluş olan "CodelcoTec" in 
kurulduğunu duyurdu.  



Codelco insani ve uygar ilerleme karesidir, teknolojide öncüdür ve ülkeler arasında 
büyük ekonomik ittifakların yaratıcısıdır, bunlardan biri, Japon şirketi JX Nippon Mining 
& Metals Co. Ltd. ile birlikte sorumlu olan BioSigma şirketinin kurulmasıdır. 
biyoteknoloji uygulamaları, "liçli biyokütle" üretmekten sorumlu tesisi, Madencilik 
Endüstrisi Robotik Çözümleri (MIRS) ve uzun vb.  

Mutlu meslektaşlarından bazılarına göndermeyi düşünmüştük ama onun yönetim 
kurulu başkanı olduğunu bilerek cesaretlendirdik ve yerini belirledik. Bu adam yukarıda 
anlattığımız her şeyin temsilcisi, ne bekleniyordu , onun çok önemli konumunu hiçbir 
şey olmamış gibi mi bırakacaktık? hayır-hayır-hayır, yara izleriniz ve korkunuz size 
sonsuza kadar şu kısaltmaları hatırlatacak: CYBE.  

Bu nedenle, Codelco'nun makinelerinin Dünya'da açtığı yaralarla karşılaştırıldığında, 
kollarda ve midedeki yaralar nelerdir? HİÇ! Şüphesiz bu, bu piçlerin hak ettiği şey için 
çok az. Görünüşe göre kahya yaralanmış, küçük kızı akustik travma geçirmiş, hala fazla 
değil.  

Bu arada, bu modern insanlar süper öngörülebilir, çünkü sadece iki gün içinde 
adreslerini onaylamayı başardık, ki Codelco'nun web sitesinde mutlu bir şekilde bulduk, 
vay! (fotoğrafta göründüğü kadar güzel). Suç ortaklarımız bilgi ve daha fazlasıyla 
geldiler, bu yüzden işe koyulduk .... ve evet, yaşadığı mahallenin tamamına sorunsuzca 
girmeyi başardık.  

El yapımı galvanizli tüpten yapılmış ve patlaması mümkün olan paket bomba, kibrit 
tozuyla doldurulmuştu (gücüne şaşıracaksınız), içinde bir düzine vida vardı, tabii ki 
mümkün olduğunca fazla hasar vermek istedik. hedef.  
(Başının yüksekliğinde açıldığını ve kafatasına bir vida gömüldüğünü ve böylece onu 
öldürdüğünü umduk). O kadar kısa ki, korkmuyoruz ya da ölümü "kötü" olarak 
görmüyoruz, kendimizi onu en "kötü" olarak gören hümanistlerden anıtsal bir şekilde 
uzaklaştırıyoruz, bunların içinde anarşist karakterli, her şeyden önce ölüm olan çığlık 
atan radikaller var. buna faşizm deyin, hayvan zulmü, pfff !!.  
  
Bu açıklama biraz tekrar ediyor ama asla acıtmıyor, biz anarşist bir grup DEĞİLİZ, o 
ideolojiden (veya BAŞKA herhangi birinden) hiçbir şey bizi motive etmiyor, evet, bazı 
eko-anarşistlerin saldırılarından mutluyuz. Biz eko-aşırı vahşiler, nihilistler ve 
egoistlerden oluşan bir Horde'uz, medeniyette topyekûn kaostan ve suçun 
çoğalmasından yanayız.  
Bu saldırı siyasi bir eylem değildi, siyasetle ilgilenmiyoruz, son derece anti-politik 
bireyleriz. Toplumsal mücadeleler ve liderleri bizi bok gibi ilgilendirecek, teknolojik-
endüstriyel sistemin vatandaşlığına ve suç ortağı insanlarına sıçıyoruz. Bu Codelco 
şirketini suçlamayı amaçlayan bir saldırı DEĞİLDİR, artık elektrikli veya güneş panelli 
kamyon kullanmalarını İSTEMİYORUZ, zehirli atıklarını daha az zehirli bir şekilde 
boşaltmalarını İSTEMİYORUZ, şimdi olmalarını İSTEMİYORUZ çevreden sorumlu, hiçbiri. 
Bu saldırı, zihinsel olarak dengesiz insanların saldırısından çok daha azdı, bilin ki 
tamamen aklımız yerinde ve eylemlerimizin farkındayız ve nihai sonuçlara gitmeye 



hazırız, belki siz hümanistler için deliyiz ve aklı başında olmak davranıyorsa senin gibi ve 
tüm bu uygarlaştırıcı saçmalıkları pasif bir şekilde kabul et, çünkü hiç şüphe yok; Biz 
tarihin en büyük delileriyiz. Bu, insanlığın ilerlemesi için ölen Dünya adına Vahşi bir 
intikam saldırısıydı.  
Çarmıha gerilme döneminin 13 Ocak Cuma, sabah 10 ve "Corres de Chile" nin birçok 
şubesinden birine girdik, (hangisini özellikle söylemek istedik, ancak "istihbarat" 
cihazlarının çalışması için ve Onlarca şubeyi kontrol ederken masturbasyon yapın, 
bunun için zaten Selk'nam topraklarında olacağız!), kısa bir bekleyiş ve; “Merhaba, bu 
paketi göndermek istiyorum”, o andan itibaren tek kelime daha etmedik, ahh “teşekkür 
ederim”. Postadaki bu deliler o kadar havalı ki, onlara daha fazla öderseniz paket aynı 
gün size gönderilecek, evet, hemen üç ekstra lucas alıyoruz, yesssss, yani öğleden sonra 
geliyor. Ve herneyse, o piçin yaralarından ve medyadaki kaostan sonra...  
ya da biz yeni bir grubuz, FCFM ineklerine karşı hüsrana uğramış kundaklama saldırımız 
bizi endişelendirdi, şimdi bu yangın değildi ve hüsran değildi. Horde tehdit ediyor ve 
dikkat ediyor, açık olmak gerekirse , bugün ITS-Meksika bomba paketlerinden birini 
taklit ediyoruz, er ya da geç onun ölümcül bıçaklarını ve atışlarını taklit edeceğimizi 
unutmayın!  
Tüm bunlara yönelik olarak B planımız, paketin alınmaması durumunda, gönderici 
olarak adını kullandığımız için adı geçen fakültenin öğretim üyesi avukatına iletilecektir. 
Bu, madencilik mühendisliği bölümünde ders verdiği için Landerretche'nin arkadaşı 
olduğu ortaya çıktı.  
Barınaklarımıza, yuvalarına giden tavşanlar gibi, gizlice yiyecek arayan bir kuş kadar 
sessiz ve avındaki tilkinin dişleri kadar vahşi dönüyoruz.  
Saldırı sırasındaki düşüncelerimiz Tierra del Fuego Vahşilerinin ruhlarıylaydı: Selk'nma, 
Yamana, Kawesqar, Haush ile. Bir kez daha saldırdığımız pagan tanrılarının esiri olmuş, 
Patagonyalıların lanetli iblisleri mistisizmleriyle üzerimizi örttüler ve tüm o Vahşiler, 
onların tanrıları ve ayinleri, dağları ve gölleri adına bizi kutsadılar: CODELCO'NUN 
İLERLEMESİNİ ZARAR ETTİK !!  
Hain inisiyasyon ritüelinde genç Klóketen'in dansları bize okyanusların boyun eğmez 
gücünü verdi, şimdi sizler gibi dans ediyoruz kardeşlerim! Sizi saldırıda ve hayatımızın 
her anında anıyoruz.  
Chicomóztoc'un katillerine, Amazon ormanlarındaki ayrım gözetmeyenlere, Andlar arası 
zehirleyicilere, eski kıtanın bencil şeytanlarına ve bu toprakların ayrım gözetmeyen 
kundakçılarına sıcak bir kan suç ortaklığı gönderiyoruz.  
Çeşitli ilericiler, inekler ve üst düzey yetkililer, gözlerinizi arkanızda tutsanız iyi olur, eko-
aşırılıkçı el orada! 
 
GÜNEYİN LANETLİ TOPRAKLARININ SİSİ ADIMLARIMIZI SİLSİN!  
Medeniyete, bilime ve madenciliğe ölüm!  
Temsilcilerine, kusursuzlaştırıcılarına ve suç ortaklarına ölüm!  
Yaşasın ayrım gözetmeyen Vahşi Doğa ve uygarlığa karşı her saldırı!  
Yaşasın atalarımız, onların tanrıları ve onların pagan mistisizmi!  
Eko-aşırı terörizm için, ITS mafyası için bireycileri teşvik ediyorum!  
İnsanlığın ilerlemesine karşı savaşın keskinleştirilmesi için!  



  
Vahşi Doğaya Yönelen Bireyciler - Şili 
-Mistik Orman Horde  
Ocak, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİYLE İHALE EDEN BİREYSELLERİN YİRMİ İKİNCİ İLETİŞİMİ (MEKSİKA) 
 

"Ve bekleyen ölür" 
T. 

 
Ve bekleyen ölür ve saldırmak için sadece "mükemmel" anı bekler... Bir kez daha 
vatandaşların sahip olduğu sessizliği ve sükuneti bozarız, hareket eder ve olduğumuz 
görünmez tehdit gibi komplo kurarız ve evet, ITS gerçekten de Keep'tedir. . 
Medeniyet yürüyor ve sadık uşakları onun ayak izlerini takip ederek onu 
mükemmelleştiriyor ve devam ettiriyor, artık modern insanlığın tekno-endüstriyel 
medeniyetin düşmanı olacağına dair hiçbir umudumuz yok; çünkü bu, çocukken hep 
hayal ettiği veya hayal ettirdiği geleceği vaat eden büyük teknolojik gelişmeleri -evet, 
uçan arabaların ve insana hizmet eden robotların olduğu - alkışlamak her zamankinden 
daha kör olduğu için, sadece şimdiki zamanda bir küçük değişiklik; artık makinelere 
hizmet eden insandır, bedeni makinelere tutsaktır, zihni zaten kendisini sosyal ağlarda 
günün düzeni haline getiren teknolojik cihazlardan ayıramaz, "insan" o varlıktır. 
birçokları için o en zekidir, tüm dinsiz türlerden üstün olan büyük varlık şimdi kendi 
buluşunun kölesidir. Ve insanmerkezci vizyonu içinde , teknolojik geleceğe doğru 
ilerleme geliştirildiği sürece, diğer türlerin ve Doğanın kendisinin yok edilmesi onun için 
önemli değildir . 
 
Büyük teknolojik ilerlemeye ve yalnızca yakın gelecekte pekiştirilip 
mükemmelleştirilmeyi amaçlayan yapay şimdiki zamana rağmen, tam bir yapaylığa 
meyleden insan gelişimine savaş açmaya karar verenler var. tekno-endüstrinin grisi, 
yaptığı gibi Vahşi Doğa'nın tüm izlerini siliyor. Medeniyetin hazırladığı o hayatı 
reddetmeye karar verdik, çünkü başka bir insan doğduğu andan itibaren tekno-
endüstriyel medeniyetin "iyi" olarak sınıflandırdığı değerlerde şekilleniyor, iyi ve kötü 
kavramları reddediliyor. bizim tarafımızdan, o kadar ki, onun fikrine veya ahlak pratiğine 
uymayacağız, bu yüzden insanın doğalı sona erdirmek ve suni olanı sürdürmek için 
çabaladığını görünce, ona saldırmaktan pişmanlık duymuyoruz, çünkü bu savaş insan 
türü için değil Ne sosyal ilişkilerin yeniden yapılandırılmasını istiyoruz ne de doğayı 
seven insanları istiyoruz, bu savaş insanlığa ve onun çoklu kavramlarına, temsillerine ve 
kurumlarına, yani TOPLAMINDA medeniyete karşıdır. 
Tekno-endüstriyel uygarlık, hiper-uygarlığın kafasındaki tüm kritik kapasiteyi geçersiz 
kılmak için birden fazla araçla görevlendirildi, uyanmaları, işe veya okula gitmeleri, 
çalışmaları, eve gitmeleri, uyumaları vb. günlerinin her birinde kesinlikle hiçbir şeyi 
sorgulamadan, modern insanın ne hale geldiğini sorgulamadan, kendilerini canlı ve neşe 
dolu hissedebilirler, otomatlardan başka bir şey görmüyoruz, uygarlığın izlemesi için 
dikte ettiği bir sonraki trendi bekliyorlar. soru veya muhalefet. Ve eğilimlerini farklı 
yollarla belirleyen uygarlığı sürdürerek, Dünya'yı ve içinde yaşayan her şeyi yok ettiğini 
çok daha az fark ediyorlar. Ama biraları ve sanal gerçeklikleri varsa, hiper-uygarlar için 
ne fark eder, arabalara binerler ve sayısız cep telefonuna hayran olurlarsa ormanların ve 
ormanların tahribatıyla ne ilgilenecekler, hiçbir şey umurlarında değil. , İşte bu; onların 
zavallı hayatlarını neden umursayalım ki? 



ITS'ye ait "Ayrımsız Grup" ve "Lyx'in Öfkesi Gizli Grubu"ndan kan kardeşlerimizin 18. 
tebliğde söylediği gibi: 
“İnsan, yerleşik hayata geçtiği için yok olmaya mahkûm olmuştur. Bu dünyanın daha 
fazla insana ihtiyacı yok, içinde yaşamaya devam etmek, daha güzel bir dünya görmek 
için insana ihtiyacı yok, bunun biraz uzak olduğunu bildiğimiz halde insanın neslinin 
tükenmesine ihtiyaç var. olması muhtemel, insan kitlesine son vermeyeceğimizi biliyoruz 
ama bu Dünya'ya adım attığımız sürece insan kütlesinin çoğunu öldürmeye çalışacağız, 
bu yüzden çok fazla alana saldırıyoruz. zenginlik." (a) 
 
Dünya insanlara ihtiyaç duymaz ve çevreyle ilgili herhangi bir sorumlu faaliyet onun 
kurtuluşu olmayacaktır, insan Dünya'nın Kurtarıcısı DEĞİLDİR, O ONUN yok edicisidir. 
Modern insan, Tanrı olma arzusunda o kadar kararlıdır ki, bunu başarmak için mümkün 
olan tüm araçları kullanır, şimdi onun yenilikçi bilimleri, modern insanı, olmayı çok 
istedikleri ya da zaten hissettikleri o "Tanrı" olmaya daha yakın bir konuma getirir. 
nanoteknoloji ve biyoteknolojiyi kullandıklarında, yeni bilimler, insanları kronik 
hastalıklardan "kurtarmayı" ve bu teknolojik yeniliklerle yaşam kalitelerini iyileştirmeyi 
vaat eden hümanizm bayrağıyla ortaya çıkıyor, ancak; modern insan zaten o kadar 
programlıdır ki bilimi sorgulamaya bile kalkmaz, bu hiç masum değil, bir ilgi var, 
yaşadığımızı görerek, bilimin vaat ettiği "daha rahat" bir yaşam olduğunu düşünebiliriz. 
gerçekte var olan her şeyin yapaylığıdır. Bu modern toplumda iletişim, sosyal ağların 
ortaya çıkmasıyla "daha kolay" oldu, ama bunun sonucu ne oldu ? Cep telefonu 
ekranına bakmadan iki adımdan fazla adım atamayan sonsuz sayıda hiper-uygar insan. 
Bu nedenle, bir "rahatlık" karşılığında yapaya yönelen bir aktivite gelir, kendimize 
soruyoruz: Başka bir kişiyle iletişim sosyal ağlar içinde ne kadar doğru olacak? Akıllı 
telefonların bağımlılık yaptığı "kolaylık" değil mi? Bir "konfor" karşılığında , söz konusu 
"konforu" sunan nesnede bir bağımlılık ortaya çıkar. 
Daha önce de yazdığımız gibi, medeniyet modern insanın sürdüreceği hayatı çoktan 
hazırlamıştır, medeniyet içindeki tüm yapılar tamamen uysal ve itaatkar insan için 
çalışmaktadır. En azından Meksika'da bu uygarlığın rotasını izlemesi için en önemli 
yapılardan biri; çünkü kilise, ahlak ve Allah korkusu yoluyla uygarlığa bir teslimiyet aracı 
olarak katkıda bulunur. Beş yüz yıldan fazla bir süredir neyin iyi neyin kötü olduğunu 
söylediler, beş yüz yıldan fazla bir süredir eski yerlilerin tanrılarını ayaklar altına aldılar 
ve Batı Tanrılarını popüler inanca yerleştirdiler. Sizin batılı Tanrınızdan korkmuyoruz, 
eski yerlilerin inançlarını, modern insanın batılılaşmış zihinlerinin anlayamayacağı 
inançları yaşatmaya çalışıyoruz. Eski insanlarımızın yaptığı gibi, kiliselerine sızıyoruz ve 
onlara Tanrılarına güldüğümüzü hatırlamalarına yardımcı olacak bir şey bırakıyoruz. 
 
-20 ve 30 Aralık 2016'da Torreón'un merkezinde bulunan bir kilisede, biri el yapımı 
sigortalı, diğeri saat sistemi ile devreye girecek iki yangın çıkarıcı cihazı bıraktık, ne 
olduğunu tam olarak bilmiyoruz. muhtemelen hüsrana uğradılar, her iki eser de basın ve 
yetkililer tarafından susturuldu. 
* 
Medeniyetin teşvik ettiği en bayağı arzularını gerçekleştirmek için birçok modern 
insanın benimsediği "girişimci" söylemi küçümsüyoruz; güzel bir araba, güzel bir ev al, 



en gülünç derecede büyük ve pahalı saati getir ve unutma; ekonomik başarıya ulaşmak. 
Bu vesileyle, Meksika'da az bilinen bir şirkete saldırmaya karar verdik, ancak 
gördüğümüz kadarıyla gitgide daha da büyüyor, sanki şirket, nanoteknolojinin ve 
biyoteknolojinin tüketimini ve gelişimini "mucizevi" yoluyla teşvik eden başka bir şirket. 
Hiper-uygarları "yaşam kalitelerini" iyileştirmeye yönlendirecek ürünler, görünüşe göre 
bu şirketin liderleri, ele aldıkları girişimci söylemden daha fazla mide bulandırıcı 
olamazlardı, bu da onlar için tek önemli şeyin üretmek olduğunu gösteriyor. Fabián 
Meléndez, Jaime Ortega, Gerardo del Castillo ve María Cassasa gibi konulara, 
başkalarının inançsızlığı ve aptallığı pahasına giderek daha fazla kâr sağlıyor, 
nanoteknolojik ilerlemenin neden olduğu ve yaratacağı zararın onlar için ne önemi 
olacak? Nature Wild? Umursamadıkları çok açık, iPad tableti sevdiğini iddia eden birinin 
hayatına ne kadar saygı duyabiliriz ki? Evet, Castillo ve Cassasa'dan size sesleniyoruz. 
Sanki eko-aşırılık yanlıları sizin tarafınızdan düzenlenen farklı "Zirvelere" çoktan 
katıldılar ve farkına bile varmadılar diye Sanki üyeleri dikkatli olsunlar. 
 
-1 Şubat 2017'de Torreón Coahuila'da farklı polis güçleri seferber edildi, bunun nedeni: 
alışveriş merkezi. (b) Bu tebliğ ile seferberliği oluşturan paket bombanın, basının 
yerleştirildiğini iddia ediyoruz. 
"Torreón yüzyılı", toplumun günlük düzenini tehdit eden meselelerle uğraşırken alışılmış 
olduğu gibi yalan söyler. 
o sahte bir bombaydı (c) o versiyonu kesinlikle reddediyoruz, açıldığında patlayacak olan 
paket 
Torreón'da Sanki'nin lideri: Fabián Meléndez, bu yüzden eser Sanki'nin ofislerinin dışına 
bırakıldı, ne yazık ki paket 
güvenlik güçlerine haber veren biri tarafından bulunmuş ve muhtemelen devre dışı 
bırakmışlardır. bomba değildi 
yalan, bu gerçekti, neden zabıta SEDENA'nın gelmesini beklemeyip paketle birlikte 
mekandan ayrılmayı tercih etti? 
Açıkçası, sahte bomba versiyonu yaklaşan seçimler zamanlarında daha uygundur. 
Meléndez paketi hak etti 
patlayacak ve içindeki paslı çiviler vücuduna gömülecek, bu sefer başarısız oldu ama 
Dünya'yı tehdit edenleri unutmayın. 
İlerleme ve başarı adına HİÇBİR ŞEY bitmemiştir. 
Komplo yapmaya ve saldırmaya devam edeceğiz, eko-aşırılık genişliyor, gizli 
şehirlerinden en uzak dağlara kadar yayıldığını hissediyoruz. 
Son sonuçlara kadar, son eko-aşırılıkçı öldürülene kadar içimizdeki vahşi kükreme, ama 
her zaman aklınızda bulundurun: 
 
Vahşi Doğa intikam alacak! 
Vahşi Doğanın aşırı ve ayrım gözetmeyen savunması için! 
Paket bombalar çoğalsın! 
Aşırı uygarlığın terörü ve ölümü için! 
Eko-aşırıcılığın ve gerçek terörist nihilizmin yayılması için! 



ITS Şili, Jalisco, Mexico City, Meksika Eyaleti, Brezilya ve Arjantin'in dostlarına suç 
ortaklığı ve kucaklamalar! 
İtalya'daki terörist nihilistlerle kan suç ortaklığı! 
 
-Vahşi Doğaya Yönelik Bireyler - Torreón 
Gizli Klan Flint'in Kenarı 
Torreon, Şubat 2017 
 
Notlar: 
a) https://maldicionecoextremista.espivblogs.net/2016/12/21/mexico-decimo-octavo-
comunicado-de-itsgrupusculo-indiscriminado/  
b) http://www.milenio.com/policia/policia_torreon-sedena_laguna-
proteccion_civil_torreon-explosivos_torreon-milenio_0_895110574.html  
c) https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1308287.falsa-bomba-provoca-
movilizacion-policial.html 
 
Olanlarla ilgili daha fazla video ve not: 
http://laguna.multimedios.com/video/falsa-alarma-la-amenaza-de-bomba/v2278  
https://www.youtube.com/watch?v=eW0i70iuXMI  
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/amenaza-de-bomba-mobiliza-corporaciones-
de-seguridad-en-torreon  
http://laguna.multimedios.com/laguna/falsa-alarma-la-amenaza-de-bomba 
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YİRMİ ÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
Patlayıcı hediyemizin alçak Oscar Landerretche'yi patlatıp yaralamasının üzerinden bir 
aydan biraz fazla zaman geçti. Ekonomist, ilerici ve solcu avukat (çünkü bu adamın aynı 
zamanda Sosyalist Parti üyesi olduğu ortaya çıktı) (a), Şili Üniversitesi gibi mükemmel bir 
ilerleme kuvözlerinden birinden mezun oldu. tüm Vahşi İntikamımızı hak etti. 
Ve bu olaydaki yaralanmaları fiziksel olarak küçük olsa da, paketi (b) açarken rastgele 
koşullar nedeniyle, sonuçların hem kendisi hem de aile çevresi için duygusal olarak çok 
büyük olduğunu biliyoruz. 
Eşi benzeri olmayan, özgün ve isabetli atağımız sonucunda (ulusal ve uluslararası 
düzeyde basının ilgisini çekmiştir) (c). Pek çok şey söylendi, bazıları çok komik, diğerleri 
pek değil. Paketimizin bir "sahte bayrak" saldırısı olduğu, bizi karaladıkları, bizi 
küçümsedikleri, bizi görmezden geldikleri, dehşete düştükleri, gücendikleri vb. söylendi. 
Tüm bu yalanlar, eleştiriler ve diğerleri nedeniyle kamuoyu önünde konuşmaya karar 
verdik. Vahşi Doğaya Eğilen Bireyciler, varlıklarını yaymak ve duyurmak için herhangi bir 
örnekten yararlanır ve yararlanır, bununla ilgili bir sorunumuz yok. İşte başlıyoruz: 
 
I. Ayıplanacak davranış, çeşitli tepkiler 
-Açıkçası siyasi sınıftan ve genel olarak halktan daha azını beklemiyorduk, Vahşi 
saldırımızdan korkacaklarını biliyorduk. Bu nedenle, Başkan Michelle Bachelet'in “son 
derece kınanması gereken bir gerçek” (d) demesi , müritleri ve müritleri olmayanların 
(e) gerçeğini şiddetle kınayan açıklamalar yapmasına , tüm bunlar bizim için süper 
beklenen bir şeydi. 
-Bizi çok güldüren tepkilerden biri de "yeşil çevreci parti"nin (f) tepkisiydi , bu hippi 
uyuşturucu bağımlıları, harekete geçmeleri için "ekolojik" kuralları dikte etme 
aptallığına sahipler. “Ekolojilerinin” bizim Ekolojimizle bağlantılı olmamasını ne kadar 
isteseler de, onu asla elde edemeyecekler. Eh, biz EVET Ekolojistiz, ama aşırılık 
yanlılarından, Vahşi Doğa için ölümüne savaşanlardan. "Ekolojik hareketi" ve kuralları 
bizi umursamıyor, hepsinde kendimize sıçıyoruz ve işiyoruz. 
Pekala, yürümeye devam edin, eğlencelerinize devam edin, işaretler asın veya 
megafonlarla bağırın, bizim payımıza bu Savaşa devam edeceğiz... 
Saldırılarımız tüm ekolojik-toplumsal çöplerin kriminalize edilmesine katkıda bulunursa, 
harika, bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. 
Kim olduklarını bilmiyor musun? Neden bombanın çocuk oyuncağı olduğunu 
söylüyorlar? 
daha büyük bir şey yapabilir misin Sorumluların senin saflarında olmadığına emin misin? 
HAHAHA! (g). 
Bununla aynı çizgide olan (ama daha tiksindirici ve köhne olan) bir diğer tepki, bir 
düzine sosyal-çevresel grubun imzasını taşıyan, bir blogda en az o kadar iğrenç (h) yer 
alan ve söylemeye değmez bir açıklamadır. çok, sadece "dünyanın savunması" için tüm 
pasifist ve sosyal mücadelelerini lanetliyoruz. Hareketlerinin mümkün olduğu kadar 
kriminalize edilmesini ve devlet baskısının (bunlar arasında ortak bir kavramdır) nefes 
almalarına izin vermemesini umuyoruz. 
 



(i) olmasını isteyerek kendilerini aştılar , hiçbir fikirleri yok, başka bir darbe vurmak için 
hala bedenlerimizde dolaşan arzuyu hayal bile edemiyorlar. Bu, en az bekledikleri, en az 
bekledikleri zaman olacak, yarın olmayacak, AMA OLACAK. Pozitif ve negatif kablolar 
sabırlıdır, bir sonraki temas anını bekler... 
 
-Yüksek Mahkeme başkanı, saldırımızın “son derece ciddi olduğunu, Şili'nin suç ve siyasi 
tarihini değiştirebileceğini” söyledi (j) , ay ay ay ay caurito. Basit malzemelerle bütün bir 
ülkeyi nasıl kontrol altına alabileceğinizi gösterdik (ve abartmıyoruz), yukarıdaki sefil 
ibaresi bunu onaylıyor. 
İşte bu noktada, eylemin bireycilerini en derin arzularını tatmin etmeye teşvik ediyoruz, 
ulaşılabilecek daha sofistike araçlara sahip olmamalarına engel olmayın, yürekli olun, 
harekete geçin çocuklar, bu savaşı kimse durduramaz! 
 
-Karşı kültürdeki bazı küçük “uzmanlar” bizi görmezden geldiler ve bizi küçük gördüler 
(k) imla hatalarımız nedeniyle “profesyonel bir şehir gerilla dili olmadığını”, “halkı 
savunma hattında olmadığımızı” ve diğer birçok şeyin yanı sıra “haksızlık için savaşmak”. 
Her şeyden önce içlerinden biri yazar taklidi yapan bir sosyolog olmalı, bizi tanımıyor 
diyor, bilmiyorsanız da umursamıyoruz. 
İmla hatalarımızı haklı çıkarmayacağız, elimizden geldiğince yazmaya çalışıyoruz. 
Anlatmak istediğimizi anlamanın mümkün olduğuna eminiz ve en önemlisi suç 
ortaklarımızın ve çevremizdeki bazı akrabaların bizi anlaması. Umarız bu metin 
tamamen yazım hataları çıkarır, böylece giymeyi bırakırlar. 
Deli olmadığımızı 13 Ocak tarihli iddiamızda tekrarlıyoruz ve vurguluyoruz çünkü 
duyularımıza yüzde 100 saldırıyoruz, birçoğu bize "deli" veya "deli" diyor, kendisi bile 
öyle diyor ama dördüncü sınıf yazar ortaya çıkınca, o çıkıyor. bizim berraklığımızı fark 
etmedi mi? 
"ITS-Meksika'nın sempatisini kazanmak" istediğimizi söylemek, onların mutlak 
cehaletini yansıtan aptallıktır. Bunun "aşırı sağ" bir saldırı olduğuna inanan (bunu daha 
sonra ele alacağız), zihni sınıf mücadelesi ve diğer ilerici zırvalarla körelmiş bir adamdan 
çok başarılı bir şey bekleyemezsiniz. 
Ve evet, aynı teknolojiyi ona saldırmak ve düşüncelerimizi yaymak için kullanıyoruz, 
bununla ahlaki bir sorunumuz yok. Ya da yerli atalarımızın işgalcilere muazzam bir savaş 
verdiğini nasıl düşünürsünüz ? Tabii ki aynı modern silahları kullanarak! 
Görünüşe göre klanımızla ilgili profesyonel teşhisi yanlışmış (kitabının satışları yanlış 
olduğu için, bu arada, bize propaganda kredisi borçlu), tedarik edecek veya saklayacak 
ağımız yok. Size kötü haberlerimiz var, hala dışarıdayız, Marchant Pereira 1925, 
Providence'daki binadan ayrılırken daha dikkatli olurdum. Hadi, pelao conchetumare'i 
görün! 
Konuşma dilimizden dolayı bir grup genç olduğumuzu söylüyorlar bakan jiles culiaos ve 
gördüğünüz tüm cauroslar bizim genç olduğumuzu biliyorlar, pelento evet po' oeeee! 
Ha ha ha. Bok uzmanlarının hiçbir fikri yok. 
Bu ikiliye, ITS'den bahsederken uzmanlıklarını bir kenara bırakmalarını tavsiye ederiz, 
çünkü biz onların hiçbir parametresine ya da önceden belirlenmiş kurallarına 



katılmayacağız. Bizler karmaşık ve hermetik bir karşı-devrimci Vahşiler, insan 
sevmeyenler, Nihilistler, suçlular kalabalığıyız... Ahh ve tabii ki gençler, cachai? 
 
-Anarşizm (l) adına konuşan bir siyaset bilimci (bir bile olmadan), rütbesine çok uygun, 
yani sakar bazı açıklamalar kusmuştur. Anarşistlerin şiddet içeren bir hareketin parçası 
olmadığını söyleyerek bariz bir şekilde yalan söyleyerek başlıyor. Görünüşe göre bu 
adam sadece Leo Tolstoy ve anarko-Hıristiyanları okumuş. İşin tuhafı da en sonunda bizi 
şeytani mezhepler olarak sınıflandırarak aşağılamaya niyetleniyor, bize mistik demenin 
bize hakaret olduğuna inanıyor, tam tersi sadece ismimizi okuyor salak. Dahası, 
bizimkinin bir "Çevrecilik El Kaidesi" olduğu yazıyor, ohhhh övgüden geçtin. 
 
II. Ekolojik aşırılık yanlılarının avında 
Paket bombanın patlamasından sonraki gün, tüm üst düzey polis memurları ve Şili 
"istihbaratı" (m) bir son dakika toplantısında toplandı. İçinde, devlet güvenliğinden 
sorumlu olanlar başlarını bükerek, tarihi olan uluslararası bir grubun bize böylesi 
görülmemiş bir saldırı gerçekleştirmesi nasıl mümkün olduğunu merak ediyor? Cevap 
basit ve diğer suç ortaklarının dediği gibi: Biz GÖRÜNMEZ TEHDİT'iz, dişlerimizi batırmak 
için doğru anı bekliyoruz. Gölgelerde, cırcır böceklerinin sesiyle ve yanımızda Ay'ın 
ışığıyla komplo kuruyoruz. 
Beklendiği gibi, "bizi yakında yakalarlar", "vatandaşlar kurumlarına güvenirler" diyerek 
kısır tehditlerini başlatıyorlar, cueeekkk. 
Patlayıcı saldırıları soruşturmakla görevli savcılık ise, (n) genetik materyali kurtarmaktan 
güvenlik kameralarını incelemeye kadar yoğun bir bilgi toplama görevine başlar. 
Savcıların ifadeleri, izimizi bulmanın ne kadar karmaşık olacağını, oldukça planlı ve 
sofistike bir eylem olduğunu ifade ediyor. Bu kürsüden onlara diyoruz ki: Tamam, 
genetik materyal aramaya devam edin (o ), güvenlik kameralarını kontrol etmeye 
devam edin (p), yüzlerce ismi kontrol etmeye devam edin, devam edin, devam edin, 
kesinlikle değerli bir şey bulamayacaksınız. 
 
III. Komplolar, sahte bayraklar ve aşırı sağ 
Bizimki kadar halka açık bir saldırının ardından son aşamaya tam olarak bu şekilde 
giriyoruz. Yanıt verilmemesi ve soruşturmaların yetersiz kalması nedeniyle, olayın 
sorumlularının bulunmasına yönelik itibarsızlaştırmanın başlayacağı, "devlet meclisi" 
olduğumuz suçlamaları ve çeşitli komplo teorileri ortaya çıktı. Evet, en başından beri 
bazı aptalların bizi bir "güç hilesi" olmakla suçladıkları söylenmelidir. 
(q) dergisine verdiği bazı açıklamalarda, incittiğimiz aynı piçti, her zamanki aptalların 
zaten fısıldadığı şeyi tanıtmaktan sorumluydu. 
Varlığımızın mutsuz şüphecisi, yaralarına sahip çıkanların gerçekten biz olup 
olmadığımıza güvenmiyor. Eylemin neyin "cephesi" olduğuna dair her zaman komik 
teorileri öne çıkararak, asla söylemiyor. 
zarara göz yummak istemeyen bizler , aynen böyle, o yüzden bunu yazıyoruz ve 
yaralarınızla övünüyoruz. . Ve evet, vücudundaki o kabukların nelerden kaynaklandığını 
çok iyi biliyorsun, çok iyi biliyorsun... 



Saldırının olduğu aynı gece, en büyük kurban yüzüyle (r) çıkan, bandajlarını gösteren 
(şüphesiz başını veya gözünü süslemeyi hak edenler), şeytani bir surat takıp “güçlü” hale 
getiren bu. ifadeler. Hediyemizde en ufak bir korkaklık belirtisi yoktu, evet o kadar 
şiddetliydi ki. Ve kahrolası aile rutininizi ve sefil duygu durumunuzu (s) değiştirmeyi 
başardık . Evet, “şanslı”ydınız (ve çok şanslıydınız), bu tür fosfor barutuyla ve çok daha 
az miktarda saldırı öncesi testler yeniden güçlü bir şekilde patladı! Paketin sunumundaki 
gizli mesajımız bile alarmları çalıştıramamış, belli ki aceleyle "hediyeyi" açmak ve 
FCFM'den meslektaşının kendisine gönderdiği madencilikle ilgili kitabı ilgiyle okumak 
istemiş, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Birçoğu, konteynerin "çok küçük" olduğunu, "barutun çok az olduğunu" veya "bu 
barutun yalnızca yangın çıkardığını" söyleyerek patlayıcının gücünü hafife aldı. ( t) ve 
"sadece basını arıyorduk." İkincisi doğru, herkesin CYBE'ler hakkında konuşmasını 
istediğimizi inkar etmiyoruz, tabii ki söylemimizi yaymak istedik, bu yüzden iddia 
neredeyse anında oldu, ama asıl olan hedefi olabildiğince incitmekti. 
Patlayıcı yükün iddia edilen düşük tahrip gücü, aynı önceki testlerimiz tarafından 
reddediliyor, hatta soruşturmadan sorumlu aynı savcı bile “paketin çok daha ciddi 
sonuçları olabileceğini” kabul ediyor (u). Polislerin mutfakta dolaşırken çektiği 
fotoğraflar ve kırık camlar tüm bunları kanıtlayacaktır. 
Bazı hükümet politikacıları (ve politikacı olmayanlar), her zaman olduğu gibi, kurban 
edici, ikiyüzlü ve vebacı rollerinde, saldırımızın "aşırı sağ" gruplar tarafından 
gerçekleştirildiği teorisini gündeme getirdiler (v) . Bu zavallılar bombaların patlamasıyla 
bir tür travma yaşıyorlar , öyle görünüyor ki her patlama onlara 1973'teki para biriminin 
bombalanmasını ve bir numaralı düşmanları olan Pinochet'yi hatırlatıyor. "Bakır 
kanunu", "altın kanunu" veya başka herhangi bir kanunun umurunda olmadığımızı 
anlayın. Bizi ilgilendiren tek şey, Codelco ve diğerleri gibi şirketlerin Dünya'ya verdiği 
zararın birazını ödemek. 
Diğerleri, daha vurgulu bir şekilde, “ne olduğunu bilmiyorum bir komplo” olduğumuzu 
açıkça söyleyerek “gerçek motivasyonlarımızı” sorguladılar, yine asla söylemiyorlar. Bir 
TV raporunda (not t), bunu gösteriyorlar. Bu rapor oldukça eksiksiz olmasına ve 
2011'den bugüne ITS tarihinin büyük bir bölümünü ele geçirmesine rağmen, her şey 
ortaya koydukları komplo fikriyle lekelenmiştir. Bir radyo mecrasının hakkımızda yaptığı 
başarılı gazetecilik çalışmalarını okudukları (w), bazen de onun atılmış bir kopyası 
oldukları belirtiliyor. Saldırımızı da sorgulayan, hatta katılımımızı dışlayan bir başka 
gazeteci notu (x), hediyenin Şili'nin postanesinden değil Chilexpress'ten gönderildiği 
gerçeğine dayanıyor. Gönderinin nereden yapılıp yapılmadığı veya bir gün boyunca 
saklanmış olması onlar için ne fark eder, iletişimimize eklenen görseller yeterli değil mi? 
Bütün bu iftiralar ve artan suçlamalar bizi pek şaşırtmıyor, kitle iletişim araçlarının nasıl 
çalıştığını biliyoruz, korkmuyoruz. Medyayı yalancı olmakla suçlayarak mağdurları 
oynamayacağız. Bu sözleri, Vahşi Doğanın aşırı savunmasında Bencil yolu izlediğimizi 
göstermek için yazıyoruz. Polis istihbaratına sıçmaya devam etmemiz, onların özel 
savcıları bir MOCK! 



Şimdilik devam edeceğiz, hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacağız, bu konuda net 
olun. Bakalım döndüğümüzde her zamanki aptallar bize "montaj" demeye devam 
edecek mi? 
 
IV. Devrimci başlık yaşlıları vurur 
Beklendiği gibi, tepkilerin tamamı ne basından ne de sosyal gruplardan ya da 
politikacılardan değildi, hayır!, anarşist devrimcilerin tepkileri eksikti, bizi rahatsız eden 
ve ne olduğumuzu ve savunduklarını (y). Bu kez devrimci mahkum Joaquín García çeşitli 
karşı-bilgilendirici-anti-otoriter-amin bloglarında yayınlanan bir gönderide bizden 
bahsetti ve saldırımıza atıfta bulundu. Eleştirilmekten ya da saldırıya uğramaktan 
çekinmediğimizi hemen söylüyoruz. Artık alıştık, üstelik yorumları okumayı bile 
seviyoruz (biraz mazoşistik, doğru). Ama bize bok atmaya cüret ederseniz, onu her 
zaman geri attığımızı ve her zaman daha kötü koktuğumuzu unutmayın. 
Aslında bu tutuklu yeni bir şey söylemiyor, hep aynı; saldırıların ahlakı, devrimci vicdan 
ve diğer zavallılar ne zaman bizim “devrimci” olmadığımızı, “devrim” ile 
ilgilenmediğimizi anlayacaklar? Bu kavram tamamen demodedir, şu anda hiçbir 
geçerliliği yoktur, "devrim"e inanan ve devrim iddiasında bulunanların amaçlarını ciddi 
şekilde sorgulamaları gerekir. Kendinizi buraya ve şimdiye yetiştirmeli, artık 19. yüzyılda 
olmadığımız düşüncesinden sıyrılmalı ve nörolojik hastalığı ekarte etmek için kan testi 
yaptırmalısınız. 
Saldırılarımızın hiçbir kuralı, ahlakı ya da hiçbir şeyiniz yok Joaquín, "farklı düşünceler 
arasında uzlaşmaz bir farkımız" varsa neden yöntemlerimizi sorgulayıp duruyorsunuz? 
(dediğiniz gibi) yeter, değil mi? 
Bu deli bizim konuşmamızdan “ölesiye nefret ediyor” ama saldırımızı alkışlıyor, takdir 
ediyor ve selamlıyor. Ne??! Bu ifade yalnızca toplam memnuniyetinizi yansıtır. Bu kadar 
nefret etmeniz gereken Nazilerin eylemlerini neden selamlamıyorsunuz ? 
Konuşmalarından hâlâ nefret ediyorsunuz ama saldırılarını selamlamıyor musunuz? Ne 
tuhaf... 
Bizim tasavvufumuzdan uzaklaşıyor ve inançlarımızı saçma buluyor, bir dakika bu 
adamın savunduğu şeyin dünyadaki "en" odaklı, "mantıklı" ve "tutarlı" olduğunu 
unuttuk. Lütfen, kesinlikle kaybettiğiniz saçma şeylerden bahsetmeye başlamayalım, 
yeniden öğrenilmiş mahkum. 
Biliniz ki, pagan inançlarımızı büyük bir gururla taşıyoruz, atalarımızın mistisizmini 
kendimize mal ediyor ve onları canlandırıyoruz. Vahşi ve Gizli olan her şeyi yüceltiriz. 
Vahşi Doğa'nın bizim otoritemiz olduğunu, çünkü o bizim ve Dünyadaki her şeyin 
üstünde olduğunu, lafı dolandırmadan ilan ediyoruz. Adımlarımızı dikte eden ve 
zamanımızın ne zaman geleceğini söyleyen odur. 
Tasavvufumuzun bu anarşistleri neden bu kadar rahatsız ettiğini bilmiyoruz... ya da 
gerçekten rahatsız ediyorsak; "kuralsız"ın altın kuralı kadar çok savunmaları, şok edici ve 
iğrenç batılı ateizmleri yüzündendir; müvekkilinin penisine yapışan bir fahişe gibi, bu 
anarşistler Aydınlanma kaynaklı köklerinden bir parça bile sapmıyorlar. 
Bu arada, yaşlılara kafa atmaya devam etsen iyi olur, bu arada, iyi ki yaşlı adama kafa 
atmışsın, görünüşe göre o noktada ağzını tıkadığın tüm sıkıcı “devrimci ahlakı” 



unutmuşsun. Bakın birinin evine bomba göndermeye bak, aileden bağımsız ayyyyyy bu 
"kötü" ama yaşlı pısırıklara vurmayı aklından bile geçirme, seni alkışlıyorlar! 
Şimdi, saldırganlığınızın neden bugün bize bok atanların, tüm o kokuşmuş solcular 
tarafından övüldüğünü anlıyoruz ve bunun nedeni, eyleminizin, "saçma olmayan" 
ideoloji tarafından işlenen "ahlaki-devrimci bir kafa vuruşu" olmasıdır. savun, pffff! 
 
V. bitiriyoruz 
Bu ifadeyle bitirmek için, sadece bir şey daha söylemek istiyoruz: 
Güney'deki eko-aşırılık tehdidi her zamankinden daha gizli, saldırımız sadece 
yakacağımız ateşin bir kıvılcımıydı. Düşmanlarımız kendilerine baksalar ve kendilerine 
yerleşseler, bunu gizleseler ya da belki unutsalar da, biz orada olmaya, onları 
gözlemlemeye, daha fazla yara, daha fazla terör, daha fazla kafa karışıklığı yaratmak için 
onları takip etmeye devam edeceğiz ve en iyi ihtimalle, Şili'de ilk ölüm bir CYBE gerçeği. 
 
Vahşi Doğa yanımızda! 
Yaşasın Atalarımız ve onların Pagan Ruhları! 
Güney'in Lanetli Topraklarının Sisi adımlarımızı silmeye devam etsin! 
İleri Uluslararası ITS Mafyası! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Şili 
-Mistik Orman Horde 
 
Notlar: 
a) http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/02/ps-presenta-querella-por-
atentado-explosivo-a-oscar-landerretche/  
b) http://www.latercera.com/noticia/landerretche-quienes-provocaron-atentado-casa-
lo-hieron-lo-estamos-codelco/  
c) http://derstandard.at/2000050754776/ChileOeko-Terroristen-bekennen-sich-zu-
Anschlag-auf-Minenchef  
http://maldicionecoextremista.altervista.org/reacciones-internacionales-tras-atentado-
de-its-chile/  
d) http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/bachelet-por-atentado-contra-
landerretche-es-un-hecho-repudiable/2017-01-13/195628.html  
e) https://www.youtube.com/watch?v=GANJmcViIZM  
f) https://www.youtube.com/watch?v=lgkP42CuOMY  
g) http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/16/grupo-ecoextremista-
resalta-amenaza-y-trata-de-miserables-hippies-al-PARTY-ekolojist.shtml  
h) http://kaosenlared.net/chile-organizaciones-del-ambientalismo-consecuente-
repudian-atentado-a-landerretche-y-rechazan-calificativo-de-eco-terrorista/  
i) http://www.latercera.com/noticia/presidente-la-cpc-aten:tado-landerretche-
esperamos-sea-hecho-aislado/  
j) http://www.latercera.com/noticia/dolmetch-ataque-landerretche-puede-cambiar-la-
historia-delictual/  
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k) http://www.lanacion.cl/expertos-en-contracultura-describen-perfil-de-los-
individualistas-tending-a-lo-salvaje/noticias/2017-01-16/174412.html  
l) http://www.quepasa.cl/articulo/opinion-posteos/2017/01/la-mayoria-de-los-
anarquistas-no-son-violentos.shtml/  
m) https://www.youtube.com/watch?v=dcEuzm2s9yo  
n) http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-
metropolitana/2017/01/23/fiscalia-lidera-diligencias-para-precisar-lineas-
investigativas-from-attack-on-landerretche.shtml  
o) http://www.latercera.com/noticia/buscan-adn-restos-biologicos-hallados-bomba-
enviada-landerretche/ 
p) https://www.youtube.com/watch?v=ACw9agbqgeE  
http://www.24horas.cl/nacional/paquete-explosivo-a-landerretche-habria-sido-
enviado-desde-chilexpress-de-san-joaquin-2261156  
http://www.latercera.com/noticia/landerretche-fiscalia-pide-informacion-chilexpress/  
q) http://www.latercera.com/noticia/landerretche-grupo-se-atribuyo-atentado-poder-
una-fachada/  
r) http://www.t13.cl/noticia/politica/oscar-landerretche-fue-atentado-really-muy-
violent-y-cobarde13  
s) http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2017/02/las-medidas-de-seguridad-
de-landerretche-pos-atentado.shtml/  
t) https://www.youtube.com/watch?v=jhwLMtVfL8U  (min. 10:05)  
u) http://www.t13.cl/noticia/nacional/fiscal-guzman-indico-atentado-oscar-
landerretche-es-muy-serious-e-infrequent  
v) http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/policial/atentados/camilo-escalona-apunto-
a-la-ultrarige-como-autora-de-atentado-a/2017-01-19/114944.html  
w) http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/18/que-es-el-eco-
extremismo-analisis-de-individualistas-tending-a-lo-SALVAJE.shtml  
x) http://www.eldesconcierto.cl/2017/01/17/no-fueron-los-ecoterroristas-
investigacion-descartaria-participacion-de-its-en-ataque-a-arazi  
y) https://es-contrainfo.espiv.net/2017/02/06/prisiones-chilenas-comunicado-del-
companero-joaquin-garcia-chanks/ 
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YİRMİ DÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Hepsi yansın. Herkes. Medeniyetin tüm sefil üyeleri. Bu güzel Dünyada örtüşen tüm 
altyapılarınız. 
Kadın-erkek, öğrenci-işsiz, ev hanımı-işadamı, ten rengi, sosyal sınıfı, cinsiyeti ne olursa 
olsun zengin ve güvencesiz hepsi eşit yansın, sonuçta hepsi hiper-uygar, boş varlıklar, 
sefil et torbaları ve sefiller. acı ve zafer olmadan dolaşan kan, hepsi geçici ve saçma bir 
varoluşun acı verici ağırlığını taşıyor. 
Yakabileceğimiz her şeyi yakalım, istediğimiz her şeyi yakalım, tehlikeli ateş tutkusu, 
karanlık gökyüzünün altında medeni olmayan kabuslar gerçek oluyor, bireyciler savaşta, 
ahlaksız eko-aşırıcılar, intikamcı nihilistler, sadece akraba kanı, yanalım. 
14 Şubat sabahı, Rosario metrosuna giden yolda bir kamyonun içine yangın çıkarıcı bir 
cihaz bıraktık, cihaz işini Meksika Eyaleti, Tlalnepantla belediyesinin yüksekliğinde yaptı. 
Müdahale eden sivil kahramanlar olmasaydı, ateşimiz o lanet olası makinelerin hepsini 
yakıp kül edecekti, şu an sadece bir miktar hasar meydana geldi, önemli değil, gözümüz 
medeniyet ve onun iğrençliği üzerinde olmaya devam edecek. vatandaşlar. 
ITS Mafia ile suç ortaklığı, Flint's Edge Hidden Clan, Indiscriminate Grupuscle, Pagan 
Mountain Sect, daha sonra Wild Secret Society'nin teşviki, Mystic Horde of the Forest'ın 
eko-aşırılık yanlıları için, egosal hedeflerinin etini yok ettikten sonra güç. 
İntikamcı Wildfire Cell ile suç ortaklığı. 
 
Ateş pis şehre yayılsın! 
Medeniyetin izlerini gördüğünüzde yangın kırsalda yayılsın! 
 
Vahşi doğaya yönelen bireyciler - Meksika Eyaleti 
-Vahşi Ouroboros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YİRMİ BEŞİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Daha çok Tec de Monterrey olarak bilinen Monterrey Teknolojik Yüksek Araştırmalar 
Enstitüsü, geçen Pazar iddia edilen bir soygun girişiminde yas tutuyor, bahsi geçen özel 
çalışmalar evinin rektör yardımcısı Luis Arturo Torres García, şehirde suikaste uğradı. 
Chihuahua (1). 
Kuzey eyaleti Chihuahua'nın kendisi aşırı şiddet içeren bir yer, burada çeşitli nedenlerle 
düzinelerce cinayet işleniyor, aslında geçen hafta sonu tüm eyalette sadece 20 cinayet 
kaydedildi (2). 
Kuzey toplumu şiddetle yıpranmış, suçluluk başka bir iş olarak görülüyor, sokaklarda 
silah bulmanın kolaylığı gülünç ve ölüm, ölüm her meydanda ve en beklenmedik 
yerlerde musallat oluyor. 
Biz bu toplumun yansımasıyız, tüm bu medeniyetin sapık yüzüyüz, en gerçekçi 
anlatımıyla şehir ve kır karanlığı bizi doğurdu, kanın pıhtılaştığı bir savaş kampının 
ortasında büyüdük. asfalt ve mermi kovanlarının başkalarına şaşırmadan dağıldığı 
yerler. 
Biz modern çağın acı gerçeğiyiz, ama aynı zamanda yakıcı çöl güneşi altında bu yalınayak 
yolları dolaşan göçebe ataların da yansımasıyız, sömürgecilere itaatsizlik ve onlara karşı 
şiddetli tepkiyiz, çakal biziz ve mesquite'nin geyikleri, auraları ve dikenleri, biznaga'nın 
çiçeği ve mermer dağları, kışın yakan soğuk ve yazın dayanılmaz güneşi, biz tozuz, Vahşi 
Doğa'yız ve nasıl davranırız. 
Bu sistemle işbirliği yapmak gibi bir arzumuz yok, bu medeni maskaralığa biraz daha 
yabancılaşmak gibi bir arzumuz yok, yabancıyı, suni olanı hor görüyoruz ve teknolojiyi 
kullanırsak bu sadece eylemlerimizi haklı çıkarmak için, sadece bu. herhangi bir 
"harekete" ait değiliz ve belirli siyasi doktrinlerle "tutarlı" olmak da istemiyoruz. 
Vahşi Doğanın aşırı savunması kan, yaralar, terör ve ölüm gerektirir, bu yüzden bu 
mektup aracılığıyla, iğrenç Katolik inancına çok bağlı olan Luis Arturo Torres García'nın 
26 Şubat Pazar günü öldürülmesinin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. karısıyla San Fe 
tapınağından çıkıyordu, onu yakalayıp öldürdüğümüzde, wachos'u aramaması için 
karısının çantasını almak zorunda kaldık, gerçek bir soygun olarak görüldü, biz bunu 
inkar ediyoruz. bu mektup. 
Mükemmel profesyonel Torres, Tec de Monterrey Rektör Yardımcısı, bilgisayar 
sistemleri mezunu ve İspanya Cantabria Üniversitesi'nden doktora adayı (3) artık yok, 
onu ağır bir mermiden tek kurşunla öldürdük. kalibre. 
Bu saldırıyla, biz Çöl Bandosu, Chihuahua'da Vahşi Doğaya Eğilen Bireycilerden (ITS) 
oluşan bir grup daha var oluyoruz. 
Eko-aşırılıkçı Mafya'nın genişlemeyi bırakacağını mı düşündünüz? Ağları Şili, Arjantin ve 
Brezilya'ya ve Meksika'nın içinde, Mexico City, Meksika Eyaleti, Jalisco ve Coahuila'ya 
genişletmeyi başardıysak, diğer eyaletler de istisna değildi, bu yüzden bu günlerden biri 
bir başkası olursa şaşırmayın. CYBE grubu yakın veya uzak başka bir yerde ortaya çıkar... 
Chihuahuan toplumu ve yetkililerinin, şu anda başkentlerinde faaliyet gösteren 
uluslararası terörist grubun ne olduğu hakkında en ufak bir fikre sahip olmadığından 
eminiz, neyle karşı karşıya olduklarını anlamaları için bizi biraz okumaya teşvik ediyoruz.  



Çok sayıda kampçı konuşlandırıldı, çevre mahallelerdeki saldırının sorumlularını, ırkı 
taciz edenleri, parmak aradıklarını veya bunun bedelini kim ödeyeceklerini soruyorlar 
(4), bu mektuptan bildiğimizi bu mektuptan biliyoruz. Bize bok getir, yaptığımız saldırı 
Tec'teki kamuoyu ve zenginler için bir boktu, ama cehennem bizi bulurlar, kime izin 
verirlerse versinler en çok pisliği kapmak zorunda kalacaklar, çünkü biz zaten uzak 
durun pislikler. 
Belki de Meksika'da CYBE vakasını taşıyan plaka için, bu tanıdık gelebilir, tanınmış bir 
profesyonele karşı kafasına tek bir kurşun? 2011'de Morelos'ta Méndez Salinas'a 
yapılan saldırıya benziyor, değil mi? (5) 
Köpekleri arayın ve arayın, ilerlemenin krizalizlerinde çalışan HERKESİn, bu durumda 
Tec'in potansiyel bir hedef olduğunu biliyorsunuz. 
Buna ek olarak, ITS bu üniversiteyi daha önce, 19 Nisan 2016'da Mexico City'deki (6) Tec 
de Monterrey kampüsünün girişlerinden birinde bir bomba patladığında, aynı yılın 3 
Şubat'ında patlayıcılar aktive edildiğinde daha önce vurmuştu. Atizapán kampüsü ve 
sözde “Tec Suits” (7); ve en meşhur saldırı, 8 Ağustos 2011'de bir paket bombanın 
Armando Herrera Corral ve Alejandro Aceves Lopez'i ciddi şekilde yaraladığı, kabusun 
bitmediğini (8) ve bu olaydan 5 yıl sonra bile hala devam ediyoruz. ülke merkezinin 
dışında bile gözümüz üzerinizde. 
İTS tarihine bir ölüm daha, daha önce söylemiştik, daha çok cinayetler olacak ve yerine 
getiriyoruz! (9). 
 
Dosya hala kanla lekeliyken: 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Chihuahua 
-Çöl Bandı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN YİRMİALTINCI BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

“Doğa akıllıca ve düşünmeden çalışır… Siyasi sınırları tanımaz, küre üzerine yeni 
varlıkları yerleştirir ve üzerlerinde çalışan kuvvetlerin serbest oyununu düşünür. Bu 

noktada iticiliği ve karakteri ile üstesinden gelir. Varolmaya dair en yüksek “hakkı” kabul 
eder… Ebedi Doğa, düşmanlarının günahının intikamını amansızca alır.” 

-A.  
 
I. Açılış selamlaması 
 

"Medeniyetin dehşetini gördük ve her birimiz, kurtuluşun tek başına asla yeterli 
olmayacağını yüreğimizde hissettik." 

-WC 
 

“Bütün sembolleri düşecek. Duaları, putları, atalarımız adına ve yeryüzünde yaşayan ve 
yaşamış olan tüm vahşiler adına intikam alarak uygarlığın yakın felaketine düşecekler. 

Onları animist sapkınların saldırısından hiçbir dua kurtaramaz.” 
-MA 
NHC 

 
Eski siyasi ideolojilerle dolu iğrenç, kayıtsız hümanizmi silkip atanların suç ortaklığı 
sözlerini her okuduğumuzda yüreğimiz neşeyle dolar. Bu suç ortakları, tüm rahatsız edici 
ifadeleriyle uygarlığa vahşice karşı koymaya karar verdiler: arabalar, iletişim kuleleri, 
trenler, kiliseler, vb. genellikle soğuk kalplerle ve yasal sonuçlarla ilgilenmeden. 
Aşırı uygarlığın etine karşı kurşun ve bıçak kullandılar. 
Bu Savaş, Tereddütsüz, tereddütsüz, “toplumsal değişim” amacı gütmeyen Aşırılıkçıdır. 
Bu çağda, savunucularının ve propagandacılarının cesetleri tarafından gömülen bir 
uygulama olan “devrim” talebini reddediyor. 
Bireyciler, ileri! 
 
II. Ön yansıma: ITS ve FAI 
 

“Bu savaşın ön saflarında olması gereken tek şey, vahşi doğanın aşırılıkçı savunmasında 
nihai sonuçlara göre hareket etmeye gerçekten değer veren ve karar veren kişilerin 

samimi eylemleridir. Sadece bu, hiçbir grup ne öncü ne de artçıdır.” (1) 
 
Wild Reaction (RS) aşamamızda bunu belirttik ve bu pozisyonu korumaya devam 
ediyoruz. ITS, bu uluslararası projede birleşen değerli bireyciler tarafından, tüm bu 
pisliklere verebileceğimiz en büyük zararı vermek için yürütülen karmaşık bir savaşın 
yalnızca bir ifadesidir. 
ITS bir öncü değil, bir “cephe” değil, grupların ya da bireylerin lideri değil. 2011'den bu 
yana ITS'nin yaptığı tek şey, ağını genişletmek, söz ve eylemlerle suni olana 
duyduğumuz nefreti huzursuz zihinlere yaymak ve Vahşi Doğa'ya olan bu derin sevgiyi, 
sözlerimizi hisseden herkese yaymaktır. kendi ol. 



ITS, “doğrudan eylemin” “ilkelcilerinin” bir “konfederasyonu” değildir. “Kayıt dışılığı” 
savunmuyoruz ve “yeni bir örgütlenme biçimi” de önermiyoruz. ITS, bir Mafya, Gizli Bir 
Toplum, istikrarsızlaştırmayı, yıkımı, saldırıların infazını ve Öteki'ne karşı ayrım 
gözetmeyen ve seçici cinayetleri amaçlayan uluslararası bir grubun parçası olmak üzere 
seçilen seçilmiş bireylerden oluşan bir Klan'dır. 
Bu nedenle ITS, başkalarının adının baş harflerini uygun gördüğü şekilde alması için 
“açık çağrılar” yapmamıştır. Başından beri, bunun bizi tatmin etmeyen bir yönde 
“kalacağını” ummadık. Başka bir deyişle, Gayriresmi Anarşist Federasyon (FAI) değiliz. 
Geçmişte kendimizi geliştirmek için bu organizasyondan bazı örnekler almış olsak bile, 
kendimizi tamamen FAI'ye dayandırmıyoruz ve bu çok açık. Daha somut olmak 
gerekirse, bu Federasyonun artık eskidiğini, zamanının geçtiğini ve bazılarının onu 
tarihin mezarından çıkarmaya çalışsa da geriye kalan tek şeyin ilk günlerinin kırıntıları 
olduğunu düşünüyoruz. 
FAI'nin ne hale geldiği üzücü: En aciz örgütlerden biri olmaktan (esas olarak İtalya, 
Yunanistan, Meksika ve Şili'de), 2010'dan 2014'e kadar sosyal-politik-ekonomik alanda 
yankılanan anarşist projelere hayat verdi. Bugün FAI, bazıları için yalnızca sosyal 
anarşistlerin en iğrenç, kısır ve anormal bayraklarını yükseltmek için bir bahane ve 
zehirli polis stratejilerini "gerginlik eleştirileri"ni örtmek için mükemmel bir bahane. 
 

“[…] İşte yolda, harpiler, nezaket içinde ikiyüzlülüğü gizler.”  
--- F. 

 
FAI'nin “doğası” antisosyal bireycilik ve uyuyan kitlelere yönelik eleştiriydi. Bazılarının 
şimdi gizlemeye çalıştığı gibi, “ezilen insanları savunma” örgütü değildi. Ve FAI'nin 
(İtalya'da ve başka yerlerde) birçok durumda (her şeyden önce paket bombalarda) 
AYRIM GÖZETMEDIĞINI ve SEÇİCİ OLDUĞUNU söylemeye cesaret edebiliriz. 
Sadece geriye dönüp söylediklerimizin tamamen temel dışı olmadığını fark etmek 
yeterlidir. 
Mart 2011'de İsviçre, Yunanistan ve İtalya'da çeşitli hedeflere yönelik eş zamanlı paket 
bombalı saldırıyı nasıl silebiliriz? Burada İsviçre'nin Olten kentindeki Swissnuclear 
şirketinin iki çalışanı paketi açarken yaralandı. Yaralar küçük olmasına rağmen yine de 
kan aldılar (2). Daha seçici bir saldırı, İtalya'nın Livorno kentindeki Ruspoli askeri 
kışlasında bir yarbayın ağır şekilde yaralanmasına neden olan ve beş parmağın 
kesilmesine ve yüzünde ve bacaklarında kanlı yaralara neden olan paket bombaydı. (3) 
Bu durumda, bazıları FAI'nin subaya gönderilen pakete nükleer tesise gönderilenden 
daha fazla patlayıcı madde yerleştirebileceğini iddia edebilirdi; burada belirli bir 
"zararsız" sekreterin onu açacağından emindi. yönetici. Her halükarda, saldırı kendi 
içinde terörist yüzünü kaybetmez, açtığı yaraların mührünü kaybetmez ve doğası gereği 
ayrım gözetmeksizin ve seçici olmaktan vazgeçmez. 
Aynı şey, Aralık 2010'da İtalya'nın Roma kentindeki Şili ve İsviçre büyükelçiliklerine 
yönelik, FAI'nin de sorumluluk üstlendiği paket bombalı saldırı için de söylenebilir (4). 
Burada yaralılar, elçiliklerin baş temsilcileri değil, konsolosluk çalışanlarıydı. FAI, 
“zavallı” sekreterlerin yaraları için özür diledi mi? NUMARA. Bu eylemler, konsolosluk 



hedeflerine ve bu ülkelerdeki mahkumlarla dayanışma stratejileri için temsil ettikleri 
şeylere karşı açık bir savaşa dönüşecekse neden? 
İşte burada işleri rahatsız etmeye başlıyoruz ve bunun nedeni, bu GEÇMİŞ olaylara eko-
aşırılıkçı bakışımızı yerleştirmek için, ŞİMDİDEKİ bazılarının ikiyüzlülüğünü anlamaya 
çalışmak gerektiğidir. Çünkü o anda anarşistler tarafından yürütüldükleri için bu 
eylemleri destekleyenler vardı. Elçiliklere gelen ve çalışanları yaralayan mektup 
bombalarını desteklediler, ancak şimdi ABD'nin, eko-aşırılık yanlılarının, FAI'nin bazı 
yazlarda yaptığı gibi, çevredekileri veya çalışanları yaraladığını duyduklarında 
skandallanıyorlar. O zaman neyle ilgili? Bu konuda ikiyüzlü olan herkes, CCF'nin 2010'da 
Atina'da bir ekspres kurye servisi çalışanını da yaraladığını hatırlamıyorlar mı? (5) Bu, 
hedeflerin tahliye edilebilmesi için bir patlayıcıyı patlatmadan önce her zaman polise 
bilgi verme konusunda “dikkatli” olmalarına rağmen. Bunun nedeni, patlayıcı veya 
ateşle yapılan herhangi bir saldırı, hatta silahlı bir saldırı bile her zaman bir zar 
atmasıdır. Seyircilerin güvenliğini asla garanti edemezsiniz ve saldırıya uğrayacak hedef 
iyice incelenmiş olsa bile, beklenmeyen asla tahmin edilemez. 
 
III. Anarşist eller üzerlerinde masum kanla 
Bunu okuduktan sonra, belki bazıları modern anarşistlerin bize kıyasla “gereksiz” 
kayıplardan yoksun olduğunu söyleyecektir. Onlara iftira attığımızı söyleyecekler. Ancak 
tarihsel hafıza kaybının üstesinden gelinirse, modern anarşistlerin (bizim gibi) ellerinde 
“masum” kan olduğunu göreceksiniz. (“Masum” bu nefret edilen medeni toplumun 
dediği gibi.) Ama vicdanlarında da ölü ve yaralılar var (ya da belki artık değiller). 
Meksika'da sebep olduğumuz ölü ve yaralılardan bahsetmişken, 2012'de Ceza İnfaz 
Sistemi Müsteşarlığına gönderilen paket bombanın yaraladığı postacıyı hatırlamıyorlar 
mı (6)? Bu saldırının sorumluluğunu kimse üstlenmedi ama bu aynı zamanda “eylem 
propagandasının” açık bir örneğiydi. Yoksa aynı yıl CCF-Mexico'nun sorumluluk aldığı 
İztapalapa'da bir mağazada çıkan yangında yanan 12 işçi mi? (7) Sadece ikinci durumda, 
Meksika'daki CCF, niyetlerinin sivillere zarar vermek olmadığını, ancak o kişisel hijyen 
ürünleri mağazasının çalışanlarının yanık derilerinin kalıcı olduğunu belirtti (8). Bu 
saldırıları tali zararları ile kınamıyoruz (aksine o anda bizi memnun ettiler). Bu örnekleri 
yalnızca, modern anarşist grupların eylemin “asilliğinin” ve “temizliğinin” vücut bulmuş 
hali olduğunu düşünerek yöntemlerimizi eleştiren Meksika'daki “yeni okul”un 
argümanlarını susturmak için kullanıyoruz. Bu insanlar derinden yanılıyorlar. 
Aynı şey Şili'de bizim hakkımızda saçma sapan konuşan bazı anarkolar için de 
söylenebilir. Bu anarkolar, (bazıları) çağdaş tarihlerinde hiçbir zaman “gereksiz” ölü ya 
da yaralı olmadığını varsayarak ahlaki olarak üstün olduklarını düşünüyorlar. Buna 
inanarak kendilerini çok “devrimci” olarak görüyorlar ve sanki bu terim bizi 
korkutuyormuş gibi bizi “karşı-devrimci” olarak sınıflandırıyorlar. Küçük kızı 
Landerretche'ye yönelik saldırıyı öğrendiklerinde, kardeş klanımız ITS-Chile'yi 
“sorumsuz” olarak eleştiriyorlar. Ne iğrenç bir çifte ahlak! Belki de CCF-Şili'nin 2014'te 
Santiago Metrosu'na düzenlediği saldırının ampute ve yaralı kurbanlarını hatırlamıyorlar 
mı? (9) Ya da belki aynı yıl bir yangın söndürücünün patlamasından ölen zavallı kurbanı 
unuttular, hatta üzerlerinde anarşist “talepler” yazan broşürler bile buldular? (10) Yoksa 
yaralıların ve ölülerin sadece bir oyun olduğunu mu söyleyecekler? 



Evet, bu senin için de geçerli Joaquín García. Kısa bir süre önce Güney kıtasında adından 
söz ettiren suç ortaklarımıza gitmeye karar verdiniz (11). Safranızı kustunuz ve sol-
devrimci saçmalıklarınızı konuştunuz, ne kadar iğrenç. Şili'deki 200 "isyancı" bombanın 
bile, Gururlu "Ormanın Mistik Sürüsü"nün yalnızca bir paket bombasıyla aynı etkiye 
neden olamayacağını unutmayın. Eko-aşırılıkçı tehdidin, “anarşist topluluğa” bizi kendi 
çevrelerinden dışlamaları için yaptığınız steril çağrılarla durdurulacağını mı 
düşünüyorsunuz? Ha! Ne en iyi savcılar, ne en yetenekli polisler, ne istihbarat 
görevlileri, ne uzmanlar, ne güvenlik kameraları, ne medya yalanları, ne “bireysel 
teröre” karşı yeni yasalar ne de bombalamalardan dolayı tutukluları suçlamak. 
ziyaretleri, “devrimciler” bir yana, tohum filizlendiği için bunu kimse durduramayacak. 
Ağacı kesebilirsin ama kökleri kalır. Bu açık olsun! Öyleyse başka bir strateji bul Joaquín, 
çünkü küçük mektuplarını hücrenden yazmak, biz "karşı-devrimciler" aleyhine sonuç 
almanı sağlamaz. Oh, biliyorum, neden daha fazla yaşlı insanı yumruklamayı 
denemiyorsun ki en iyi yaptığın şey bu. Hepimiz çok iyi kaçamayacağını biliyoruz. 
Gruptan çıktığın zaman belki seni o bunak hippi Zerzan'a vurman için anlaşabiliriz. Ona 
vurmak çocuk oyuncağı olmalı ve onu Oregon'daki parklarda bisiklet sürerken 
bulacağınızdan emin olabilirsiniz… 
Ana konumuza geri dönersek, buradaki tek büyük sorunun ve insanların eylemlerimizi 
eleştirmesinin tek nedeninin, biz eko-aşırılık yanlılarının, açtığımız ayrım gözetmeyen 
yaralara sevinmemiz olduğu sonucuna varıyoruz. Kimseye cevap vermediğimiz için 
yaptıklarımız için kimseden af dilemiyoruz. Daha büyük bir organizasyona değil (FAI 
örneğinde olduğu gibi, bazı üyeler “genel değerlere” karşı bir şey yaptığında ve ciddi 
şekilde eleştirildiğinde). Hümanist değerlerin ve ahlakın ya da bize “işlerin nasıl 
yapılması gerektiğini” dikte eden politik olarak doğru bir pozisyonun kölesi değiliz. 
Saldırmayı zevk için formüle ediyoruz. Paket bombamızın, patlayıcımızın veya yangının 
birden fazlasını yaralaması veya tehlikeye atmasına seviniyoruz. Kılıcımızı hedefimize 
saplarken ya da sağır edici ölümlü atışları işittiğimizde yüzümüzde bir gülümseme 
beliriyor. Bu medeniyete karşı bir SAVAŞ, bu çocuklar için bir oyun değil. 
ITS hiçbir şeyde durmayacak. Yunanistan'da CCF'nin yaptığı gibi patlayıcı yerleştirdikten 
sonra uyarı çağrıları yapmıyoruz. Onu patlatıyoruz ve hepsi bu. Toplumu hiç 
düşünmüyoruz, “masumları yaralamamak” gibi asil standartları unutuyoruz. 
Yöntemimizin yaygınlaşmasından ve başkalarının bunu kendi yöntemleri gibi 
almasından gurur duyuyoruz. Günün sonunda, bunların hepsi ahlaki ilerlemenin yok 
edilmesi içindir, böylece itici hümanizmin iğrenç cesedi üzerinde dans edebiliriz. 
 
IV. Özellikle metodolojiden bahsetmek 
Bu, paket bomba göndermek, ayrım gözetmeyen ve seçici bir saldırı yöntemi değilse 
nedir? 
Bunun örnekleri çoktur. Her saldırıda zar atılır. Parsel bomba yönteminin seçici 
olmaktan çok gelişigüzel olduğu görülüyor. Bunun nedeni, teröristin, hedeflenen 
hedefin onu açacağından veya hedeflenen kişinin veya bir başkasının yolunun 
kesişeceğinden kesinlikle emin olamamasıdır. 



Nisan 2011'de bir üniversite çalışanı ilk paket bombayı açtığında yöntem gelişigüzeldi. 
İşçi, paketin amaçlandığı nanoteknoloji uzmanına vermek yerine, paketi kendisi açmaya 
karar verdi ve bir gözünü kaybetti. (12) 
Tec de Monterrey'den iki teknoloji bilimci, ofislerinin rahatlığında kapıyı açtığında seçici 
davrandı. Ağustos 2011'de patladı ve onları ağır şekilde yaraladı. (13) 
Temmuz 2015'te İnsan Hakları Soruşturma Birimi temsilcisinin paketi açması ve 
yaralanması üzerine başka bir seçici saldırı meydana geldi. (14) 
Kasım 2015'teki bir başka saldırı, aynı zamanda, Ulusal Tarım Konseyi'nden bir çiftçi, 
sekreterinin yanında bir paket açtığında ve olayda ikisi yaralandığında, ayrım 
gözetmeyen ve seçiciydi. (15) 
Ocak 2017'de Landerretche'nin kendi evinde hediyesini açıp onu, kızını ve hizmetçisini 
yaralaması son derece gelişigüzel ve seçiciydi. (16) 
Peki ya bizim olmayan diğer paket bombalar? Elbette aynı niyetleri vardı. Hedeflerini ya 
yaraladılar ya da yaralamadılar. Hedeflenen hedefle hiçbir ilgisi olmayan “masum” 
insanları, “savunmasız işçileri” ve “sivilleri” de vurdular. 2003 yılında İtalya'daki FAI 
örneğini verebiliriz ama o kadar eskiye gitmemek gerekirse, birkaç gün önce Paris'te 
yaralanan IMF sekreteri (17) bunun en önemli örneğidir. 
Bu noktayı, bu yöntemi uygularken sivillerin zarar görmeden bırakılmasının 
planlanmasının kaçınılmaz olduğunu teyit ederek sonuçlandırıyoruz. Eko-aşırılıkçıların 
ayrım gözetmeyen ve seçici saldırılarını eleştiren hümanist anarşistler, bunu sadece 
konuşmak için değil, iyice düşünmek zorunda kalacaklar. 
 
V. Bir an için sessiz kaldı… 
Codelco'nun başkanına yapılan muhteşem saldırıdan ITS'nin sorumlu olduğu ortaya 
çıktıktan sonra birçok şeyin değişeceği açık. Bu, her şeyden önce, insanlar ITS'nin 
Meksika'da ortaya çıktığını, ancak hızla Şili, Arjantin ve Brezilya'ya yayıldığını fark 
ettiklerinde ortaya çıktı. Interpol, Mafyamız hakkında internetten bulabildiği tüm 
bilgileri topladı. Belki de bizim peşimizdeler ve işlerin bu kadar ileri gitmesine izin verdiği 
için Meksika hükümetini şimdiden azarladılar. Şili medyasında güvenlik konusunda 
uzman bir sosyolog, “Bu gruptan (ITS) bir şiddet tırmanışı varsa, istihbarat sisteminde 
ciddi bir sorun var demektir” dedi. Ne kadar komik, anlıyor… 
Bu nedenle, yaptıklarımızı ve sorumluluklarımızı üstlendiğimiz şeyleri örtbas etmek için 
medyanın ortak bir çabası var. Ve bu sadece biz paranoyak değiliz. Ocak ayında ITS-
Brezilya'nın üstlendiği Plano Piloto otogarına yapılan saldırıyı neden örtbas ettiler? (18) 
Geçen yıl ağustos ayında Conjunto Nacional Alışveriş Merkezi'nde kardeş klanının 
düdüklü tencere bombasını patlattığı yerin yakınında olduğu için mi? (19) Şili medyası, 
terör saldırısından bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra yayınlanan 21. bildiride 
“Mistik Ormanın Sürüsü”nün ilan ettiği şey hakkında neden hiçbir şey söylemedi? (20) 
Medya, Mart ayında kuzey Meksika'daki yeni bir ITS grubunun sorumluluk aldığı Tec de 
Monterrey'in suikaste kurban giden Rektör Yardımcısı haberiyle neden tipik ürkütücü 
şölenini düzenlemedi? (21) Belki bu üç vaka sadece tesadüftür? Bundan şüpheliyiz. 
Ne olursa olsun, ITS durmayacaktır. Medeniyete, mide bulandırıcı yapaylığına ve boğucu 
teknolojisine karşı savaşmaya devam edeceğiz. Bir süredir yaptığımız gibi sıkıcı ahlaki 



değerlerle alay etmeye ve dayatılan yasal normları ihlal etmeye devam edeceğiz. Çünkü, 
“savaşçı, özünde, devam etmeye mahkûmdur.” 
Atalarımız bize iz süren hayvanlar olmayı öğretti. Bir can almanın ve düşmanlarımızı 
yaralamanın şanını bize miras bıraktılar. Yüzleşme bizi devam ettiriyor ve ölüler diyarı, 
Dünya'nın intikamını aldığımız için atalarımızın savaşını sürdürdüğümüz için gururlu bir 
şekilde bizi bekliyor. 
 

"Senin gibi insanlar için, benim gibi insanlar var. 
Benim gibi insanlar için, senin gibiler yere yığılır, pislik." 

-PM 
 
Finlandiya ve Almanya'daki kundakçılar için, İtalya'daki suçlu nihilistler için, Arjantin'in 
kaotik halkı için, Brezilya'daki suç işleyenler için ve Şili'deki ayrım gözetmeyenler için güç 
ve suç ortaklığı. Eylemlerinizin ve sözlerinizin savaşçı ruhunun gücünü canlandırdığını 
bilin. 
 
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Chihuahua 
-Banda Desértica 
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Estado de México 
-Ourobosos Silvestre 
-Secta Pagana de la Montaña 
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Torreón 
-Clan oculto Filo del Pedernal 
-Grupúsculo Furia de Cachiripa 
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Cuidad de México 
-Circulo Eco-extremista de Terrorismo y Sabotaje 
-Mafia Eco-extremista/Nihilista 
-Clan del Popocaliztli 
Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Jalisco 
-Banda Federal Delincuencial 
 
Not: Vahşi Doğaya Yönelik Ayrım Yapmayan Grup (GITS), birkaç gün önce ITS – Meksika 
dışında yeni bir proje ilan etti. Kendi grubu olarak kendi yoluna gitmeye karar verdiğini 
bilmekten mutluluk duyuyoruz. Onların savaşını tanıyor ve onaylıyoruz. Ancak bazı 
terimleri sırf “solcular kullanıyor” diye geride bırakmak konusunda söylediklerine 
katılmıyoruz. Radikal ilericilerin savunduğumuz terimleri benimsemesi (ya da almaması) 
kesinlikle rahatsız edici. Ama en azından bizim için çözüm, sırf “başkaları onları 
kendilerine mal etmiş” diye onları kullanmayı bırakmamaktır. Tam tersine, bu terimleri o 
kadar tehditkar hale getirmeyi seçiyoruz ki, yalnızca onların anılması aşırı medenileri 
terörle dolduruyor. Öyle ki solcular bu terimleri kendilerine mal ederken iki kez 
düşünüyorlar. 
Aksi takdirde, bırakın herkes kendileri için en uygun bulduklarını alsın ve herkes kendi 
sonuçlarını çıkarsın. 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YİRMİ YEDİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

“(...) İlerlemenin saygı duymadığı, saygı duymadığı her şey intikam çığlığı atıyor, 
atalarımız aklımıza sahipti, şimdi savaşın ateşi bizde.” 

RS 
 
Kendimizi karanlıkta hazırladık, atalarımızın varlığı bizi cesaretlendirdi, dağ bilgesinin 
dumanı mermilerimizi sardı, sakince şarjör doldurduk, kartuşu kestik ve 24 Mart'taki 
hedefimize doğru yola çıktık; Bu kez, Meksika Eyaleti, Zumpango belediyesinde, 
geçmişte bölgeyi kaplayan geniş ovalardan geçen pis bir otoyolun yanında, devasa 
altyapı şirketi Carso'ya ait bir inşaat, bir zamanlar, onlar kucaklandı. yoğun bir sis 
tarafından ve şimdi çılgınca bir taraftan diğerine geçen makineler hakkında 
endişelenmeden koşan hayvanlar tarafından dolduruldu. 
İnşaatı çakallar gibi takip ediyoruz, gerçekte orada inşa ettikleri projeyle ilgilenmiyoruz, 
bizim için medeni olan her şey aşırılıkçı saldırı için bir sebep. İlerlemenin inşa etmeye 
çalıştığı zavallı manzaraya kaşlarımızı çattık, onun temellerinden, betonundan, pis pis pis 
kokusundan, acıklı gri renginden, mide bulandırıcı gürültüsünden, onu inşa etmek için 
çalışan, işçi olsunlar, insanlardan nefret ediyoruz. , mühendisler, bekçiler, bizim için fark 
etmez, hepsi medeni insan gelişimi rüyasını inşa etmek için çalışırlar, bu nedenle, her 
biri bizim aracılığımızla konuşan Bilinmeyen'in öfkesinin onlara gökten düşen yıldırım 
gibi çarpmasını hak eder. gökyüzü. 
Kararlı, yolu geçtik, hızları aşan makinelerin ışıkları bizi kör etmedi, vücudumuzdan 
santimetrelerce geçtiler, koştuk ve yere ulaştık. Hala ayakta duran bazı yapraklı çam 
ağaçlarının arkasına saklandık, tıpkı onlar gibi, hedefe dönüktük, sadece silahlı ve 
azimliydik. 
Mermilerimizi acımasızca hem önümüzde duran büyük bir makineye hem de güvenlik 
modülüne ve işçilerin uyuduğu treylere nişan alıp ateşledik. 
Burada, 22 Nisan 2015'te Meksika Eyaleti Nextlalpan'da aynı şirkete ait bir Lumbrera'ya 
yönelik silahlı saldırıda RS'nin sözlerini almak gerekiyor: 
 
“(...) İnfilak eden mermilerin gümbürtüsüyle, işin inşası için ölü hayvanların sesleri, 
devrilen ağaçların yapraklarını hareket ettiren rüzgarın şiddetli uğultusu ve suyun 
anlaşılmaz şarkısı duyuldu. yapayın kararttığı nehir de atalarımızın savaş çığlıklarıydı: 
Axcan Kema Tehuatl Nehuatl!” 
 
Çünkü medeniyete karşı savaşımız aşırılıkçıdır ya da değildir. 
Aşırı uygarlara yaralar, kesikler ve ölüm! 
Vahşi Doğa yanımızdayken: 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Meksika Eyaleti 
- Vahşi Ouroboros 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YİRMİ SEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

"Bağları koparıyoruz, aile umurumda değil" 
- N.D.  

 
Saldırıyoruz, insanla ilgili her şeye saldırıyoruz, yanlış zamanda ve yerde olan bir 
"masum" ya da "fakir Hıristiyan"a zarar vermekten çekinmiyoruz, nefretimiz zenginleri 
umursamıyor. ya da fakir, kadın ya da erkek, genç ya da yaşlı, nefretimiz her insan için 
aynıdır. 
Bizim için iyi ya da kötü yoktur, "sınıf mücadelesi" kavramı bize bir şey fısıltı etmez, bizi 
kırmızı bir duygusallıkla kucaklamaz, kendimizi halkın yanında konumlandırmak için bu 
"görevi" reddederiz. asla bunun için savaşmayacağız, bununla birlikte, sadece hiper-
uygar, otomatlar, itici otomatlardan oluşan bir kalabalık görüyoruz... 
"Komşumuzu sevmek" için sebep bulamadan yolumuza devam ediyoruz, sadece 
akrabalarımızı, Trend'in parçası olan kan kardeşlerimizi takdir ediyoruz, medeniyeti 
yaşatmaya devam edenleri, kendilerinin kükremesiyle özgür inanarak yaşayanları nasıl 
sevebiliriz? zincirler Çok gök gürültülü, onları nasıl sevebilirim? 
Nasıl sevilir?, Bu şehrin merkezi sokaklarında dolaşırken kendimize sorduk, geniş bar 
alanı anormal derecede seyrek nüfusluydu. Amaç... bu sefer ayrım gözetmeksizin 
olacağını düşündük. Meraklı olanın, zavallı şanssız piçin kim olduğu bizim için pek 
önemli değildi. 
Alameda Zaragoza önümüze poz verdi, aşırı medeni insanlarla dolu, tatilin tadını 
çıkaran, gülen, öpüşen çiftler, biz hala uyanıktık, onu terk ettik, meraklı biri için bir 
hediye. 
Meraklı değildi, meraklıydı... 13 Nisan 2017 Perşembe günü, Alameda'da dolaşan on altı 
yaşındaki bir kıza görünüşte masum ve sevgi dolu bir zarf patlattı, kız zarfı bulması 
üzerine açar. ve patlayıcı bir hediye alır. Basın, patlamanın onu yaralamadığını bildirdi, 
görünüşe göre zarfın bırakıldığı sıra, vücudu ile patlama arasında bir bariyer görevi 
gördü. 
Bu açıklama ile, üzerinde Alameda'dan geçen hiper-medeni insanların merakını 
uyandıracağına emin olduğumuz bir mesaj taşıyan söz konusu patlayıcı zarfın terk 
edilmesini talep ediyoruz. Yanılmamışız, meraklı bir kız yemi yutmuş. Zarf kimseye 
yönelik değildi, herkes onu bir kızdan yaşlı bir adama açabilirdi ve kim olursa olsun 
umurumuzda değil. 
Misantropiye doğru yol almak için, kendimizi ayrım gözetmeyen, rahatsız edici derecede 
rastgele olan, patlayıcıların tüm kalabalık yerlerde belirdiği, yalnızca kendimizin 
takdirini, insanlık nefretini uçuruma atalım. İçimizdeki hümanizmi öldürelim. 
 
Ayrım gözetmeyen saldırı için! 
Aşkın ve patlayıcı harflerin yeniden üretilsin! 
Kan bağlarımıza selam olsun! 
Eko-ekstremizm ve terörist nihilizm yayılsın! 
 
 



Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Torreón 
çakmaktaşı kenarı gizli klan 
 
Not: Bu seferki açıklamamız çok kısaydı, Torreón'dan beri yaptığımız iki açıklamanın 
aksine, belki bir sonraki daha uzun olacak. 
 
____________________________ 
Yaşananlarla ilgili gazeteci notları: 
http://www.milenio.com/policia/sobre_explosivo-carta-alameda_zaragoza-
explosivo-vendedores-bateria-milenio_0_937706520.html  
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2017/4/14/dejan-artefacto-
explosivo-torreon-646774.html  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1331258.explota-sobre-en-alameda-
zaragoza.html  
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN YİRMİDOKUZUNCU BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Sizi en başından beri uyarıyoruz… Aşağıdaki eylemlerin sorumluluğunu alıyoruz: 
 

 30 Nisan Pazar: Tlaloc Dağı'nın eteğinde iki kişinin öldürülmesi. 

 4 Mayıs Perşembe: UNAM Fen Fakültesi 104 nolu odada yangın çıkaran aletin 
terk edilmesi 

 
Bu eylemlerle bunun bir oyun olmadığını açıkça ortaya koyuyoruz. Sözlerimiz ciddi. 
Her insan neslinin tükenmesini hak eder ve onların umudunu kaybetmelerini 
sağlayacağız. Sadece adımız anıldığında, insanın bütünlüğüne ve yaşamına saygı 
duymadığımız için titreyecekler. Oyunun bu aşamasında daha iyi bir hayata ya da daha 
iyi bir dünyaya inanmak aptallıktır. Bu aşamada gelecekte “daha iyi” bir şeyin olacağına 
dair bir umut yok. Petrol ve kimyasal ürünlerle kirlenmiş denizler görüyoruz. Çöp dolu 
nehirleri görüyoruz, insan varlığı nedeniyle yakılan ormanları görüyoruz. Ağır metallerin 
cürufları, kimyasal ürünlerle verimsiz hale getirilen topraklar, biyolojik sistemlerdeki 
değişiklikler, doğal olmayan tür mutasyonları nedeniyle gökyüzünün griye döndüğünü 
görüyoruz ve insanın gezegende sadece bir virüs (1) gibi yaşayan bir kütleye 
dönüştüğünü görüyoruz. Toprak. Neden bunu söylüyoruz? İnsan, Dünya gezegeninin 
doğal biyolojik sistemlerinde gerekli değildir, yaptığı tek şey onu olumsuz bir şekilde 
değiştirmektir. Daha basit bir ifadeyle: Modern insan, Dünya'yı (hücre) istila eden, 
içinde var olan tüm sistemlerden yararlanan ve sonrasında hücreyi yok eden bir virüstür 
(paranoyak bir şaka ve tabii ki onlar Komplo tacirleri olduğumuzu söyleyelim. Başka 
neden yaşanabilir başka gezegenler aradıklarını düşünüyorsunuz? Böylece insan virüsü 
çoğaldıktan sonra başka bir hücreyi istila edebilir LOL). Modern insanın bize temsil ettiği 
şey budur: sadece Dünya gezegenine bulaşan bir virüs ve bu yüzden var olmayı 
bırakması gerekiyor. 
Bu nedenle artık vahşi doğanın “savunucuları”, “uygarlık karşıtı”, “ilkelciler” ya da bizim 
için geçerli olduğunu duyduğunuz diğer terimlerin hiçbirini kabul etmiyoruz. 
Eylemlerimizi gerçekleştirmek için medeniyeti kullanmaktan çekinmeden kendimizi 
insanın düşmanı olarak konumlandırdık. Medeniyetten faydalandığımız için bu çok açık. 
Yazılarımızı yazmak için keski ve taş kullanmayacağız ya da yanıcı cihazlarımızda 
kullanmak için kömür öğütmeyeceğiz. Yoksa kurbanlarımızı delen kurşunları kendi 
ellerimizle mi atıyoruz sanıyorsunuz? 
Bütün bunlar söylendiğinde ve bu eylemlerde “uygar nesneler” kullanmamızın 
umurumuzda olmadığını açıklığa kavuştururken, “sıçan” ile “adi” suçlularla dolu kötü bir 
mahallede bir silah ele geçirdik. Mexico City ve Mexico Eyaleti'nin tehlikeli 
mahallelerinde veya “kırmızı noktalarında” silahların sorunsuz hareket ettiğini ve “ağır 
ekip” ile takılırsanız, bir silahı ele geçirmekte sorun olmadığını iyi biliyor olabilirsiniz ve 
bir sonraki gün “sıcak” silahı tekrar hareket ettiriyor. Soygunlarda, cinayetlerde vb. bu 
tür insanlarla "karışmak" da zor değil. 
Bununla bitirmek için, bir kişinin canını alırken elimizin titremediği açıktır (daha önce 
yapmıştık). Daha önce, Tlaloc Dağı'ndaki bazı yasadışı ağaç kesenleri, herhangi bir sonuç 
olmadan bir ağacı kesebileceklerini düşündüklerinden öldürmeyi düşündük. Bu konuda 



yanılıyorlar, Dünya'yı harap eden tüm modern insanları mahvedeceğiz. Ancak bunun 
biraz beklemesi gerekecek, çünkü giriş yapacak bir kamyon görülmedi. Ama takip 
ettiğimiz yerden doğasever bir çift geçti ve sonunda şeytan ortaya çıktı. Biz onlara 
ölümün gözleriyle bakarken sadece bir patlama sesi duyuldu ve patlamayı ve düşen 
şahsı görünce korkak arkadaşları kaçmaya çalıştı ki bu bir işe yaramadı. Diğer kurşun 
kafalarına çarpmadan önce sadece dört adım atabildiler. Ve daha fazla uzatmadan, 
hiçbir iz bırakmadan, tanıksız, mermi bırakmadan oradan ayrıldık. Buna rağmen polis ve 
medya cinayetin bir soygunun sonucu olduğunu söylemeye çalışıyor (2). Eğer öyleyse, 
sırt çantaları ve tüm eşyaları neden “kurbanların” üzerinde bulundu? Neden hiçbir kanıt 
bulunamadı? Her şeyi saklamak için ne kadar zahmete girdiklerini biliyoruz. Peki neden 
rahatsız!? Sadece hiçbir insanın doğada kendini güvende hissetmeyeceğinin açık 
olmasını istiyoruz. Biz çakallara, kurtlara, varlıklara veya benzeri şeylere inanmıyoruz. 
Ama bizler, hala var olan küçük yarı bakire doğaya adım atan herhangi bir insana nişan 
alıp ateş etmekten çekinmeyecek olan biziz. O yüzden buradan itibaren “Hayalet Dağ” 
tarafından düzenlenenler, “Yarasa Ormanı” ziyaretleri, yürüyüşler, hümanist etkinlikler 
ve aptal “ilkelci beceriler” eğitimi gibi küçük etkinliklere müsamaha gösterilmeyeceği 
konusunda uyarıyoruz. Doğada hiç kimse hoş karşılanmaz, gelip lanetli şehirlerinde 
kalma zahmetine girmeseler daha iyi olur. Ama bilmiyor muydun? Lanetli şehirlerinde 
bile güvende değiller. Yüzlerce kameraya rağmen lanetli okullarında bile kendilerini 
güvende hissedemezler. Bu nedenle 3 Mayıs'ta Üniversite Şehri'nde başka bir insanın 
ölümünden sorumluyuz (3). Ertesi gün UC'de yangın çıkaran bir cihaz bulmaları tesadüf 
değil (kimse bunun hakkında bir şey söylemese de). Bu lanetlinin umumi bir telefonun 
yanında hayatsız bulunduğu, "alkolizmden muzdarip olduğu, öğrenci olmadığı, şu ve bu" 
hakkında çok şey ortaya çıktı. (4) Bizim için ne önemi var? Sadece bir et yığını daha, 
sadece ölmeyi hak eden bir başka lanetli insan. Bu sefer kadın olmasının ne önemi var 
(burada feministler tetiklenecek). Şikayet etmeyi bırakın ve (sadece kadınlar değil, 
erkekler de) sıradaki herkesin olabileceğini anlayın. Geçen yılın ağustos ayında Kimya 
Departmanı Hizmet Şefiydi (5), Şubat ayında Chihuahua'daki Monterrey Tec'in Rektör 
Yardımcısıydı (6). Bu sefer sadece kafası karışmış bir kadın uyuşturucu bağımlısıydı. 
Şimdi herkes titreyecek ve başka bir kurban bulmak için her adımını izlediğimizi fark 
etmeden panik içinde sınıflarına gidecek. 
 
Dünyanın hiçbir lanetli köşesi, ne şehirde ne de doğada insan için güvenli 
olmayacaktır. 
Vahşi Doğaya Yönelen Bireyciler (ITS) – Texcoco, Meksika devleti 
– Vahşi Seri Katiller 
Vahşi Doğaya Yönelen Ayrım yapmayan Grup (GITS) 
 
Notlar: 
1) Farklı yazarlar bir virüsü canlı olarak sınıflandırır, bazıları ise bir canlının (doğum, 
büyüme, üreme, ölüm) sürecini gerçekleştirmedikleri için cansız varlıklar olarak 
sınıflandırırlar. Bunlar virüslerin sistemine bağlıdır. kendilerini çoğaltmak için ev sahibi. 
Bizim için en iyi tanımlardan biri bu: “benzer organizmalar yerine biyolojik varlıklar; 
onlar sadece hücreleri istila ederek büyüyebilen hücre içi parazitlerdir.” 



Not:  GITS, ITS'ye ait olmamaya karar verdi. Ancak bu eylemlerle halen “Eko-Aşırılıkçı 
Mafya”nın içinde yer aldığımız ve ITS ile işbirliği yaptığımız ortadadır. 
Öte yandan GITS, kullandığı dil nedeniyle ITS'den ayrılmadı ve ITS'nin geçen ayki Yirmi 
Altıncı Tebliği'nde belirttiği gibi, herkesin adımızın anılmasından titremesi gerektiği 
düşüncesiyle hemfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZUNCU BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
Bilinsin ki, kawesqar'ın lanetli ruhuna başvurduk: “ Ajajema”* . Onu çağırıyoruz ve  
uyandırıyoruz. Modern insanların Dünya'ya yaptıklarına karşı öfkeyle ve nefretle uyandı. 
Her an pis betonuna, ufku görmeyi engelleyen feci binalarına, bol tekerlekli 
makinelerine lanet ediyor ama her şeyden önce insan hayvanının ne hale geldiğine 
şiddetle lanet ediyor. Her nefeste vahşiyi rahatsız ettikleri için ölümü hak ettiklerini 
fısıldadı kulaklarımıza, biz de aynı şeyi hissettiğimizi söyledik. Ruhuyla bir kan anlaşması 
yaptık ve onun adına hareket edeceğimize söz verdik. 
Medeniyetsiz her ateşimizde Fuegianların pagan ruhunu canlandırmaya çalışacağız. 
Talihsizliği medeniyetin ve insanlığın ilerlemesinin başına gelsin! 
Güney topraklarda yağmur yağar ve sesi intikam fısıldar bize, onunla ıslanırız, artık 
çıkarmayız atalarımız gibi ıslanırız. Düşen su nehirleri taştı ve medeniyette kaos bıraktı. 
Yağmur dünyayı ıslatır... Toprak, ağaçlar, bitkiler ve diğer varlıklar yağmur ister, ister, 
ister, ama insan ondan nefret eder, lanetler, "fakirlere" zarar verdiği için kötü bulur. 
insanlar. Biz sevinirken ve kutlarken, vahşi doğanın her saldırısında aşırı uygar kitle şok 
olur ve üzülür. 
Günler önce yeryüzünün sarsıntıları adımlarımızı duyurdu, saldırımızı duyurdu. 
Dünyanın hareketi varlığımızı sarstı, kalbimizi hızlandırdı ve bize bilinmeyenin açık 
mesajını gönderdi, sadece birkaçımızın katılabileceği ve yanıt verebileceği bir mesaj . Bu 
mesaj eylemi öngördü, hayatımızı riske atmak için haykırdı, bizi kaotik eylem 
uçurumuna atmak için haykırdı, ama hepsinden öte, medeniyete karşı savaş için 
haykırdı. 
Aşırı uygar insan ırkının tedavisi, kurtuluşu yoktur. Vahşi doğa uygarlığa karşı vahşi doğal 
afetlerle kendini gösterdiğinde, duygularımızla atladığımız her doğal katliamla 
yüreklerimizi hoplatıyor. Ve yarın vahşi doğaya yenik düşen bizlersek, bunu büyük bir 
memnuniyetle yapacağımızı bilin. 
Bedenlerimiz bu ataların çağrısını görmezden gelemezdi, bizim açımızdan asla 
cevapsız kalmayacak bir çağrı. Böylece bu yılın 15 Mayıs'ında transantiago güzergahı 
208'in otobüslerinden birine gizlice girdik. Bu sefer yangın başlamadı ama bencil 
irademiz denedi, merak etmeyin, şüphesiz biz girişiminde ısrar edecek. Yangın bir 
sonraki... 
Uygarlığı güçlendiren toplu taşıma sistemleri bir süredir gözümüzün önündeydi. Yanan 
ıvır zıvırınız Dünya'ya sunduğumuz tekliftir ve olacaktır. Taşıma araçları büyük engeller 
oluşturmuyor, nispeten "basit" bir eylemde, tütsü fitili ile el yapımı bir yangın çıkarıcı 
cihazı terk ediyoruz. Yangının neden hüsrana uğradığını bilmiyoruz, gördüklerinden 
eminiz, diğerlerini de kontrol etmek için polisi aradılar. Belki de başarısız oldu ve bütün 
öğleden sonra oradaydı, kim bilir... 
 
Konuşuyoruz, konuşuyoruz ve yapıyoruz, vücudumuzu doğal adrenalinin enfes 
coşkusuna götürüyoruz: "Kalplerimiz patlıyor ve otobüsün sonuna gidiyoruz... biz 
yetişkin bir kadın ve arkamızda genç bir adam. Geri dönüş yok, yeni bilenmiş mutfak 
bıçaklarımıza yaslanıyoruz (şüphesiz görevli vatandaş-kahramanın bedeni için 
hazırlanmış), saklıyoruz ve şişeyi çıkarıyoruz, tütsü yakıyoruz, etrafa bakıyoruz, açıyoruz. 



yine otobüs o kadar hareket ediyor ki alev ortalanmıyor, aydınlatmaya devam 
ediyoruz... yanıyor, duman ve çikolata kokusu, işte tam burada tur bitiyor... Hepsi iniyor, 
son biz oluyoruz . Otobüs dönüyor ve biz yangını bekliyoruz..." 
 
-Arzu ve iradeden rahatsız olanlar için bir eylemin bencil hikayesi. 
Tek motivasyonumuz intikam almak, hain modern insanı sarhoş eden toprağın intikamı. 
Bu, şehirleriyle birlikte en kötüsünü hak ediyor. Betonu parçalayan depremi, nehirleri 
taşan yağmuru, kasabaları yakan yangını, çevreyi küllerle dolduran volkanik patlamayı 
hak ediyorlar ve... şüphesiz bizim saldırılarımızı da hak ediyorlar. 
Ateş, güzel ateş, bu sefer bize borçlular... 
Suç ortağı Meksika, Brezilya, Arjantin ve Şili'deki eko-aşırılık yanlılarına sarılır. İtalya'nın 
bencil teröristlerine ve eko-anarşistlere. 
Mystic Horde of the Forest'ın kardeşleri, terörist saldırınız moralimizi bozdu. Hedef(ler)i 
öldürüp öldürmediklerini görmek için bir sonraki saldırılarını hazırladıklarını biliyoruz. 
 
Kuzeyde mafya cinayetleri! 
Aşırı uygarlığa ve ilerlemelerine ölüm! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler 
- Medeniyetsiz Güneyliler 
 
*Bu sefer alevlerle kendini göstermedi ama biz devam edeceğiz... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZBİRİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

“ Çok yakında öleceksin küçük adam ve dünya sensiz devam edecek. Hiçbir şey     
     olmayacaksın. Herkes adını unutacak! 

  Hayır, bunda yanılıyorsun yaşlı kadın. Şehirde marka bırakacağız, virüs gibi yayacağız”     
     dedi.” 

JV. 
 
“Anarko-isyancı” blog 325'in Avrupalılarının bizi eleştiren bir metin yayınlayacaklarını bir 
yerden öğrenmiştik. Ama dürüst olmak gerekirse, yayınlamak için biraz uğraştıkları için 
beklemekten bıktık. Belki fikirlerini formüle ettikleri meclisten henüz ayrılmamışlardır, 
belki de yakında Almanya'da yapılacak olan G20 zirvesinde küreselleşme karşıtı 
tatillerine çıkmaya hazırlanıyorlardır. Sonunda, sadece Saint Bakunin biliyor, bu yüzden 
anarşistlere cevaben söylenmesi gerektiğini düşündüğümüz şey bundan sonra. Bunu 
yapmak için tekrar bu aracı kullanıyoruz, ancak dürüst olmak gerekirse, onlardan pek bir 
şey beklemiyoruz ya da hakkımızda olumlu bir şey beklemiyoruz. Emin olmak için her 
zamanki saçmalığı uyduracaklar: biz “faşistiz”, “anarşiye sırtımızı döndük”, belki de bizi 
iyi yargıçlar gibi kınamak için çağrı yapacaklar ( inkar etseler de); bugünün 
anarşistlerinin bize karşı yaptığı aynı sıkıcı şeyler. Öyleyse aşağıdakiler: 
 
I 
Geçen Mayıs'ta üstlendiğimiz üç cinayet ne büyük bir korkuya neden oldu! Doğru? 
Şehirlerinde ve banliyölerinde ölü insanlar görmeye oldukça alışkın bir toplum olan 
Meksika toplumunun “ıstırap çekmek” zorunda kaldığı korkudan bahsetmiyoruz (çünkü 
Meksika'daki insanların çoğu için, bu kadar kısa sürede üç cinayet hayır.) Hayır, yabancı 
anarko-hümanistlerin uzaktan gözlemledikleri korkudan ve bu Eğilim'in Meksika'da ve 
kıtanın güney kısmında yayılmasından duydukları büyük endişeden söz ediyoruz. 
Boğazları kesilen domuzlar gibi ciyaklıyorlar, ağlıyorlar, “anarşist bir projeniz varsa, 
onları desteklemeyin”, “o cinayetleri onlar işlemedi, bu sahte bir bayrak”, “ITS, baskıyı 
haklı çıkarmak için yola çıkan CIA ajanlarıdır, ” “Ayrım gözetmeksizin insanları 
öldürüyorlar, onlara sempati duymuyorlar”, “İTS yok”, “bunları sadece dikkat çekmek 
için yapıyorlar”, “İTS en çok İslam Devleti, Hitler ve Kurabiye Canavarı” ve diğer komik 
şeyler. 
Ve evet, özellikle It's Going Down'daki pis ilerlemeci Scott Campbell'a ve yakın zamanda 
bizim yaramazlığımızdan bir drama yaratan ABD'deki Horizontal Hostility palyaçolarına 
atıfta bulunuyoruz. 
Öyleyse bir bakalım, üstlendiğimiz saldırılar sizin dediğiniz gibi yanlışsa, neden bizi 
karalamak için bu kadar uğraşıyorsunuz? Sorumluluğu aldığımız sözde gerçek değilse, 
rahat nefes almalısın, değil mi? Kendi sözlerine inansaydın, yaptığımız bir şeyi 
öğrendiğinde, bizi bir avuç deli olarak görmezden gelirdin, hepsi bu, değil mi? O zaman 
neden kızgınsın? Üyelerimizden biri Anglo annelerinden biriyle mi düzüşüyor? 
Kahretsin, ortaya çıktığı için üzgünüm, bir sır olması gerekiyordu… 
Bay Campbell, hayatınıza daha çok değer vermelisiniz. Altı yıldan fazla bir süredir 
insanları ayrım gözetmeksizin öldüren bazı tehlikeli insanlara hitap ediyorsunuz. Hâlâ 



özgürüz ve bizi yakalayamadılar. Meksika'da “tatil” yaptığınız yeri bilmediğimizden ve 
alıştığımız gibi ortaya çıkmayacağımızdan nasıl bu kadar eminsiniz? Sakin olmalısın 
çünkü gazetecileri öldürmenin çok yaygın olduğu bir ülkede, kameranla her yere gitmen 
iyi bir fikir değil, yoksa meslektaşın Bradley Will gibi olacaksın. Onu hatırla? Ancak bu 
sefer mermiler PRI haydutlarından gelmeyecek. 
Bu gringo solcularının anlamadığı şey, bloglarda yayınlanan veya radyoda söylenen 
sözlerinin veya herhangi bir etkili düşünürün makalelerinin (Zerzan veya katırlarının 
yazdığı bok gibi) bizde neden olduğu tek şeyin kahkaha olmasıdır. 
ITS'den sanki kişisel olarak onlara affedilemez bir suç işlemişiz gibi bahsediyorlar, çünkü 
elbette insanlığa karşı gidiyoruz! Onların rastgele fedakarlıkları, anarşistler olarak 
reddettiklerini iddia ettikleri Hıristiyan değerleri tarafından desteklendiğini gösterir. Siz 
modern anarşistler bizi iğrendiriyorsunuz! Siz solak gringolar her zaman bir şeyleri 
"düzeltmeye" çalışıyorsunuz. Kürt azınlıklar çatışırsa Türkiye'ye gidersiniz. Oakland'da 
korumasız göçmenler varsa, oradasınız. Afrika'da ölen çocuklar varsa, Afrika'ya 
gidiyorsunuz. Ortaya çıkmak üzere olan bir Kara Blok varsa, devletin bastırdığı insanları 
“savunmaya” gidersiniz. Ülkenize yakın bir terörist grup varsa, oraya saldırırsınız (en 
azından internet üzerinden). Bütün bu aptal müdahalecilikten bıkmadın mı? Aynı şey 
ABD ordusu, CIA, DEA vb. için de oluyor. Afganistan'da silahlı çatışma varsa giderler; 
Venezuela'da insan hakları ihlal ediliyorsa, oradadırlar. Meksika'da bir uyuşturucu 
sevkiyatı varsa, o zaman oradadırlar. Paraguay'da tehlikeli bir savaş varsa, oradalar. 
Uzun burunlarını her zaman seni ilgilendirmeyen şeylere sokuyorsun. 
Ve o dramın arka planında, yanılmıyorsam şu başkanınız, mısır kellesi gibi saçlı pembe 
yaratık var. Evet, olay yerine geldiğinden beri solcular sıçtıktan sonra klozette bile 
faşizmi görüyorlar. Bu yüzden bize “eko-faşist” diyorlar, ne şaka. 
Sonunda, yaraladığımız veya öldürdüğümüz kişilerin ailelerinin görüntüsü sizi bu kadar 
üzdüyse, tebliğlerimizde dile getirdiğimiz sözlere bu kadar üzüldüyseniz ve ITS'ye bu 
kadar üzüldüyseniz. kendisi, neden aşağı inip bizi bulmaya çalışmıyorsunuz? Lanet 
monitörlerinin arkasına saklanmayı bırak ve gel ve bizimle yüzleş. Bu kadar çok 
orospuluk yaptığına göre taşakların var mı bir bakalım. Aşağı gel ve etrafta dolaşmayı 
bırak. 
Sizin gibi insanların Amerika Birleşik Devletleri'nde internette saçma sapan konuşarak 
kendilerini gerçekten güvende hissettiklerinin farkındayız. İstikrarlı yaşamlarınızla 
güvenli mahallelerde dolaşıyorsunuz ve “Üçüncü Dünya”nın tehlikelerinden uzaksınız. 
Sizi burada şafakta Tepito'da, Tijuana'nın kırmızı ışık bölgesinde, Chihuahua'daki 
suikastçılarla dolu çiftliklerde, Acapulco'nun ara sokaklarında, Mexico Eyaleti'nin kenar 
mahallelerinde görmek istiyoruz. Tüm bu saçmalıkları bize yüz yüze anlatabilmen için 
seninle yüz yüze tanışmak istiyoruz. Elbette kendinizi sıçarsınız. 
Bir tavsiye: Gelirseniz, yeterli ateş gücüne sahip bir sürü insan getirin. Amerika Birleşik 
Devletleri'nin etrafta dolaşacak çok şeyi olduğunu biliyoruz (ve onu içeri sokmanın çok 
zor olmadığını fark ediyoruz). Bu şekilde bizi gerçekten becerebilirsin, çünkü ITS her 
zaman toplanıyor (Kahretsin, şimdi Columbus katliamından sonra gringo ordusuna 
meydan okuduğunda Pancho Villa gibi hissediyorum, siktir, evet!) 
Eldiveni aşağı attık! 
 



II 
Meksika, bilindiği gibi, dünyadaki en yüksek suç oranlarından birine sahip. En şiddetli 
ülkelerden biridir. Burada dünyadaki en güçlü uyuşturucu kartellerine sahibiz: Sinaloa 
Karteli, Jalisco Karteli Yeni Nesil, Körfez Karteli, Zetas ve bu sadece birkaçından 
bahsediyor. Bunlar acımasız katliamların, araba bombalamalarının, iyi bilinen saldırıların 
ve skandallı adam kaçırmaların yazarları olmuştur. Üyeleri arasında ölümcül suikastçılar, 
aşçılar (cesetlerin asit içinde kaybolmasından sorumlu), “bağlılar” vb. vardır. Başka bir 
deyişle, uyuşturucu ticareti ve ilgili işletmelerde bütün bir sosyopat ağı. Meksika'da her 
gün soygunlar oluyor, o kadar çok ki insanlar suçlulardan o kadar bıkmışlar ki onları 
çevreleyip linç ediyorlar ya da suçlarını işlerken ölüyorlar. Ev hırsızlığı, silahlı saldırı vb. 
on yıllardır görülen en yüksek oranlardır. 
İnsanlar dışarı çıkıp yağmalamak, sefil rutinlerinden kurtulmak için bahane arıyorlar ve 
Meksika'nın boğazına kadar kendi kusmuğunda boğulmak üzere olan boktan bir ülke 
olduğunu burada not ediyoruz. . 
Ayrıca Meksika hükümetinin görmezden gelmeyi tercih ettiği çok özel seri katiller de 
var. 
Burada elbette yetkililerin görmezden gelmeyi tercih ettiği İslami terör grupları da var. 
Bu yıl Guadalajara'daki ABD büyükelçiliğinde bir konsolosluk çalışanını vuran Hindu 
örneğine sahibiz. Ya da geçtiğimiz Mayıs ayında Metropolitan Katedrali'nde ayinin 
ortasında bir rahibin boğazını kesmeye çalışan ve başka bir akıl hastası gibi göstermek 
istedikleri Fransız. Bu yalan, aynı ay içinde Tarihi Bölge'nin ortasında üç Yemenli 
teröristin tutuklanması bunu fazlasıyla gösteriyor. 
Yetkililerin teröristlerin, seri katillerin vs. gerçekten var olduğunu kabul etmemeleri ve 
her şey yolundaymış gibi davranmaları, suçlular olarak bize fayda sağlayan şeylerdir. 
Ve bunun nedeni, yetkililerin kendi “işleriyle” o kadar meşgul olması ki, biz adi suçlular 
mutlak bir cezasızlıktan yararlanıyoruz. İstediğimizi yapmakta tamamen özgürüz. 
Neden ETA'nın eski üyeleri burada saklanıyor ve Interpol onları tanıyana kadar yıllarca 
fark edilmeden yaşadılar? Nasıl oluyor da FPMR'den Kumandan Emilio, korkmuş bir 
taksi şoförü polisi arayana kadar Guanajuato'da yıllarca fark edilmeden insanları kaçırdı. 
Emilio daha sonra yakalandı ve zamanının en önemli Şili gerillalarından biri olarak 
tanındı. Avrupa'nın en çok aranan İtalyan mafyası neden Meksika'da yaşamaya başladı? 
Böylece, ayrım gözetmeyen suikastçıların, güçlü kartellerin, silahlı grupların, seri 
katillerin, askeri kaçıranların, uluslararası teröristlerin, kanlı suçluların, kitle çetelerinin, 
yabancı mafyaların, yozlaşmış siyasi açıdan güçlü grupların ve diğerlerinin olduğu bir 
ülkede; bu suç yelpazesinin ortasında bir de ITS var. Ve eğer silahlı uyuşturucu 
kaçakçıları (örneğin) olarak örgütlenme düzeyinde değilsek, hala işimiz devam ediyor. 
Ve bu nedenle ata savaşımızı istediğimiz gibi yürütmek için şartlar uygun olduğu için 
bunu büyük bir zevkle yapıyoruz. 
İşte bu yüzden birçok yabancı solcu bizi uzaktan duyuyor ve şüpheci. Bu kadar kısa bir 
sürede üç kişiyi öldürdüğümüzü kabul etmeleri zor, anlıyoruz. Ancak Zeta'ların 2011'de 
San Fernando, Tamaulipas'ta yaptığı gibi, yeterli mermiye sahip bir grup suikastçı, 
düzinelerce insanı soğukkanlılıkla öldürmek için Patronları tarafından gönderilirse, 
küçük bir grup motive olmuş kişi dolu bir silahla ne yapabilirdi? anti-hümanist öfke? 
Cevap belli… 



III 
 
"Sessiz kurt, havlayan köpekten daha fazlasını yapar." 
 
ITS, anarşist gündem için gerçekten bir öncelik midir? Gerçekten onların kavramlarına 
göre çevik kuvvet polisinin, Neo-nazilerin ve Devletin yanında mıyız? Bundan gurur 
duyuyoruz çocuklar! 
Binlerce beyaz üstünlükçüsünün, gringo anarşistleriyle aynı ülkeyi paylaştığını unuttuk. 
İstersen o şişko Neonazilerden birini öldür (ki bu daha kolay görünüyor) ve sonra gelip 
bizi almaya ne dersin? En azından iyi bir eğitim olurdu. Ya da belki Rojava'da eğitilmiş 
paralı askerler mi göndereceksiniz? Bir dakika, beyaz anarşistler, eko-aşırılıkçıları 
avlamak için kahverengi insanlarla dolu bir ülkeye mi geliyor? Bu hikaye tanıdık geliyor! 
Ama hayır, sadece çeşitli anarşistlerin bir sokak kavgasında beyaz üstünlükçüler 
tarafından dövüldüğü Kaliforniya'da gördüğümüz gibi gülünç görünüyorlar. Buna iyi 
güldük. Şiddete alışkın olmadıklarını görebilirsiniz. Bunun gibi ama kan ve hiddeti yüzle 
katlanan sahneler burada her gün sokak köşelerinde görülüyor. Öyleyse ders 1: 
Neonazilerin itibarını biliyorsanız, neden sadece yumruklarınız, sopalarınız ve taşlarınızla 
onlarla savaşmaya geliyorsunuz? Gerçek bir anarşist bir bomba, bir hançer ve bir silah 
alırdı. Modern anarşistlerin ayaklar altına alınmasının nedeni budur ve her zaman da 
öyle olacaktır. Tamamen bilgisizler. O gün ortaya çıkan Neonazilerin sadece size 
suçlamalarda bulunacağını ve suratınıza su fırlatacağını mı düşündünüz? Sikiş aşkına! 
 
IV 
Ve böylece bu gringo anarşistlerin fedakarlıkları bizi çok güldürüyor. Sebep olduğumuz 
trajedileri sanki ailelerinden birini öldürmüşüz gibi konuşuyorlar. O kadar sinirleniyorlar 
ki, birilerinin gelip bizi Vahşi Adına bu çılgın cinayetten tutuklamasını rica ediyorlar, ah 
ıstırap! 
Neden Meksika solunda karara bağlanmamış eski hesapları halletmiyorsunuz? Neden 
1968'de Tlatelolclo'daki öğrenci katliamından sorumlu adamı, eski başkan Diaz Ordaz'ı 
yakalamaya çalışmıyorsunuz? Bekle, o öldü, boşver, bu halledilir. 
Ancak 1970'lerde yüzlerce gerillanın ortadan kaybolmasından sorumlu olan eski Başkan 
Luis Echeverria hala hayatta. 1971'de Corpus Christi'deki katliama katılan Beyaz 
Tugay'dan sorumlu işkenceci Nazar Haro'nun (şu anda feshedilmiş Federal Güvenlik 
Teşkilatı başkanı) faaliyetlerini biliyordu. Bu kişi hala hayatta, katıldığı için hiçbir ödeme 
yapmadı. bu ölümlerde, zorla kaybetmeler, o yıllardaki toplumsal hareketlerin işkence 
ve tacizleri. Yanına gitmelerine izin mi vereceksin? PRI hükümetinin katliamları 
nedeniyle bu aile üyelerinin çektiği gözyaşı, acı, ıstırap ve yoksulluğu bir düşünün. Yüce 
gringolar, lütfen borçlara, parti diktatörlüğünün kurbanlarına, dinlenmeden dolaşan 
zavallı masum ruhlara yardım edin! 
Kim hala hayatta ve tekmeliyor biliyor musun? Oaxaca'nın eski valisi Ulises Ruiz. O artık 
bir senatör ve Mexico City ve Oaxaca'nın kendisinde avarelik yapıyor. Sadece hafızanızı 
tazelemek için, 2006 yılında öğretmen hareketinin maruz kaldığı “baskıdan” sorumlu 
olan kişidir. Bu hareket, Oaxaca başkentini alan bir halk ayaklanmasına yol açtı. Ah, o 
zamanlar ne zamanlardı! O yıllarda ve vali olarak görev yaptıktan sonra halk örgütlerinin 



maruz kaldığı işkencelerden, kayıplardan, ölümlerden ve daha birçok şeyden 
sorumludur. O bir öncelik değil mi? Belki de kafasını ITS'ninkiyle takas edersin? ÇOK 
KOMİK! 
Mesele şu ki, siz modern anarşistler delisiniz ve kızgınken konuşmanız sağlıklı değil. Seni 
mahveden bu. 
Ayrıca Acteal katliamından sorumlu olanların (Emilio Chuayffet ve Ernesto Zedillo) yanı 
sıra Atenco'da kadın ve erkeklere tecavüz edenlerin (Wilfredo Robledo ve Peña Nieto) 
sorumlularının hâlâ serbest olduğunu hatırlatırız; artık yaşlı adam olan “Olympia 
Taburu” üyeleri; “Komünistlerin dilini kesin” Cristeros'un öncülleri, şimdi “Meksika'nın 
Milliyetçi Cephesi” olarak adlandırılan Sinarşistler, vb. yönetici seçkinler içinde 
işadamları, askerler ve politikacılar. “Savunmasız Meksika halkına” karşı bir ton 
adaletsizlikten sorumlu olan tüm bu suçlular hala serbest. Buraya bizi aramaya 
geleceğinizi söylemeden önce tüm bu sorunları çözmeye odaklanmalısınız, lanet ibneler. 
 
V 
Bu modern solcuların devrimin çürüyen cesedine tutunmalarının gerçek nedenini 
bilmiyoruz. Ütopik sonun modası geçmiş (silahlı ya da siyasi yollarla elde edilmiş) olduğu 
açıktır. Bunu en deneyimli ve olgun devrimciler bile bilir. 
Kendimizi içinde bulduğumuz çağdan kaçış yok. Sistemi tasarlayanların önerdiği 
alternatifler, sistemi daha da kalıcı hale getirmekten başka bir işe yaramıyor. Bu 
nedenle, hala bu muğlak kavramı savunan insanların var olduğunu düşünmek utanç 
verici. 
Bu, ETA örneğinde açıkça görülmektedir. Bu grubun gelişigüzel saldırıları, muhteşem 
adam kaçırmaları ve terörist tuzakları uzun zamandır bizi büyüledi. Örgüt son 
zamanlarda silahlı mücadeleyi durdurmuştur. Üyelerinin çoğu şimdi kaçıyor ve hayatta 
kalmaya çalışıyor. O an yapmaları gerekeni yaptılar. Çaba gösterdiler ve bağlılıkları 
sağlam kaldı. Bir gün Euskal Herria'nın bağımsızlığını göreceklerini umuyorlardı ve 
sonunda "devrim" başarısız oldu. 
Aynısı RAF'ta da yaşandı: 1970'lerde Almanya'daki gringo mülklerine zarar veren sağır 
edici bir güçle bombaları patlatıldı, o yıllarda kaçırılma olayları medyada yer aldı ve FKÖ 
gibi radikal Filistinli gruplarla ittifakları oldukça skandal olmasına rağmen, zamanları için 
etkilidir. Gerçekleştirdikleri cinayetler ilham vericiydi, ancak “farklı” bir dünya görme 
umutları çöpe atıldı. Üçüncü kuşağın gelmesiyle, grup 1998'de dağıldı ve şimdi tarihi 
devrimcilerden polisin çeşitli zırhlı araba soygunlarına karıştığından şüphelenilen adi 
suçlular olmaya geçtiler. 
Aynı şey dünyanın farklı bir yerinde FARC'ın başına geldi. FARC da silahlarından vazgeçti 
(ve ELN de aynı yolda). Bazı gruplar on yıllardır olduğu gibi ormanda kalmaya kararlı 
olsalar da, örgütün kendisi Kolombiya hükümetiyle bir barış anlaşması imzaladı. Bu farklı 
tepkiler üretti. (FARC'a karşı ölümüne savaşan) paramiliter grupların bazı üyeleri, 
kendilerini artık silahsız ve savunmasız sivilleri olan eski gerillaları avlamaya adadılar. 
Diğer tarafta ise silahlarını bırakmayı reddeden eski gerillalar var. Kolay av olmak 
istemiyorlar ve “devrimin” başarısız olduğunu bilseler de, bunca yıllık savaştan sonra 
gerçekten sivil hayata geri dönemezler. Bu nedenle, PCC (Primeiro Comando da Capital, 
kökeni Brezilya'da olan, ancak Paraguay ve Arjantin'de güçlü varlığı olan, uyuşturucu ve 



silah kaçakçılığına adanmış bir suç örgütü olan Primeiro Comando da Capital) gibi güçlü 
suç grupları için paralı asker olarak sözleşme yapıyorlar. Bu görüldü. Bu yılın Nisan 
ayında Paraguay'da, farklı merkezi olmayan grupların ana görev için dikkat dağıtmak için 
çeşitli arabaları ateşe verdiği “Yüzyılın Soygunu”nda. Aynı zamanda, ağır silahlı 
komandoların ana grubu, bir nakliye şirketinin duvarlarından birini parçalayan büyük bir 
patlayıcıyı patlattı ve bir çatışmadan sonra haydutlar şirkete girdi ve on milyon dolar 
çaldı. Bunun üzerine, Brezilya'daki Itaipu Koruma Alanı'ndan geçen bir teknede kaçma 
cesaretini gösterdiler. PCC'nin alışılmış yöntemlerinden tamamen farklı olan bu eylem, 
askeri uzmanlık olmadan ve şu anda PCC için çalışan FARC'ın eski gerillalarının teknik ve 
stratejik yardımı olmadan gerçekleştirilemezdi. 
Bir süredir bu tür suç eylemleri bizi siyasi gerillaların eylemlerinden daha çok memnun 
etti. Bu, “devrim” çağının geçtiğini ve geriye zayıf ve tiksindirici hümanist değerler 
bırakarak bireyci hayatta kalma mücadelesine adadığını memnuniyetle söylememize 
yetiyor. 
Gerçi anarşistler, Marksistler, feministler, antifaşistler (tek kelimeyle, solcular) olsunlar, 
son zamanlarda Kürtlere yönelen tüm Avrupalılardan ve gringolardan bahsetmeliyiz. 
Menşe ülkelerine geri döndüklerinde, kaçınılmaz olarak yeniden yükselttikleri yeni 
silahlı gruplar oluşturacaklar, silahlı yoldan eski “devrim” pankartları ve elbette bunu 
birkaç yıl boyunca yapacaklar. Hapishaneden, terörle mücadele teşkilatlarından ve 
kendi hatalarından kurtulurlarsa, devrimcilerin eninde sonunda ateş gücü, savaş 
taktikleri ve ikincil hasar gerektiren herhangi bir işi yapabilen sıradan haydutlar ve/veya 
paralı askerler haline geldiğini söylemekte ITS'nin her zaman haklı olduğunu 
göreceklerdir. . Başka bir deyişle, bahsettiğimiz aynı kısır döngü. Ama tahmin et ne 
oldu? IŞİD'e karşı Kürt azınlıkla omuz omuza savaşanlar sadece soldakiler değil, aynı 
zamanda aşırı sağdakiler de. Onlar da öğreniyor, gözlemliyor ve geleceği düşünüyorlar. 
Savaştan sonra onların da evlerine dönmeleri ve solcular gibi birbirlerine ölümcül 
şekilde karşı koyacak silahlı gruplar oluşturmaları da söz konusu olabilir. Bu konuda 
eğlenceli olmak istemiyoruz ama bu filmin nasıl bittiğini gördük. 
 
VI 
Bir süredir medyanın Amerika'nın farklı ülkelerinde, bizim alışık olduğumuzdan 
tamamen farklı bir terörist grubun “ayrık” bir varlığının olduğuna dair tüm kanıtların 
izlerini saklamaya çalıştığını söylüyoruz. Çeşitli analistler ve köşe yazarları olayın üstünü 
örttü. 
ITS'nin bulunduğu ülkelerde yetkililerin bizi yakalayamadıkları için varlığımızı inkar 
etmeye veya dikkatleri başka bir şeye çevirmeye çalışması tesadüf değil. Bu olay burada, 
Meksika'da Haziran 2016'da UNAM çalışanını bıçakladığımızda oldu. Mexico City 
Başsavcısı, Mexico City'de herhangi bir varlığımız olduğunu inkar ederken, aynı ofis 
Şubat 2013'te bizi araştırdı ve bombalı paketlerimizi kamuoyu önünde tanıdı. bir posta 
görevlisini yaraladı. Daha sonra o yılın Ekim ayında Cisen bizi terörist grup olarak tanıdı, 
ancak bu yılın Mayıs ayında PGR'deki bir muhabirin kaynağı bizi terörist grup olarak 
değil, sadece adi suçlular olarak gördüklerini söyledi. Lütfen kararınızı verin, 
duygularımızla böyle oynamak komik değil LOL! Adi suçlular, teröristler, akıl hastası 
veya yetkililer tarafından herhangi bir şekilde kabul edilip edilmememiz ITS'de 



gerçekten umursamıyoruz. Bizim için önemli olan, “iyi” ya da “kötü” propaganda ile 
egosal ruhumuzu tatlandırdığımız eylemdir. Her durumda mesaj devam eder, genişler 
ve somutlaşır. 
Aynı durum, bu yılın Ocak ayında Güney kıtasına ilk eko-aşırılıkçı paket bomba saldırısını 
tüm bilgeliğiyle gerçekleştiren ITS grubu “Ormanın Mistik Sürüsü” ile Şili'de de yaşandı. 
Şimdiye kadar polis soruşturmaları, ITS'nin gururlu bireycilerinin yakalanmasına yol açan 
başarılı sonuçlar ortaya koymadı. Bu nedenle, o piç madencilik şirketi yöneticisi 
Landerretche bile, ITS'nin sahte bir cephe olduğunu söyleyerek yetkililerin bu saldırının 
sahibiyle ilgili dikkati başka yöne çekmesine yardımcı oldu. 
Şili istihbarat servislerinin gereksiz araştırmaları nedeniyle geriye sadece ITS'nin sorumlu 
olmadığını söylemek ya da seyircinin yutması için bahaneler üretmek kalıyor. 
Aksine, birden fazla durumda insanlar, bir saldırıdan, cinayetten veya başka bir 
eylemden ITS'nin sorumlu olduğunu düşünmüşlerdir. Bunun bir örneği, geçtiğimiz 
Haziran ayında, University City'deki Felsefe Bölümü binalarından birinde Odontoloji 
öğrencisinin ölümüyle meydana geldi. Ve bunun nedeni, adamın öldüğü koşulların çok 
net olmaması ve üniversitenin yanı sıra yetkililerin bu ölümün soruşturmasından 
herhangi bir keşif açıklamamasıdır. Belki bizden biriydi, belki değildi. Bu arada, buradaki 
insani ilerlemenin en önemli merkezlerinden birinde korku hüküm sürüyor. 
Aynı şey 2013'te Pemex Executive Tower adlı eski ve yıpranmış bir binada çeşitli 
bombaların patlatıldığı zaman oldu. Patlayıcılar ve Kule'nin kalitesiz yapısı, ölümcül 
etkiye sahip patlayıcı bir kombinasyondu. Binanın patlaması ve kısmen çökmesi sonucu 
37 kişi öldü, 120 kişi yaralandı. Elbette, PGR yabancı uzmanların çalışmalarını rafa 
kaldırdı ve patlamaya bir metan gazı sızıntısının “yanlışlıkla neden olduğunu” belirten 
hikayenin kendi resmi versiyonunu yayınladı. Ne kadar uygun. 
Bu olayda bazı yabancı ve ulusal medya, saldırıdan ITS'nin sorumlu olduğunu belirtti. 
2010 yılından itibaren yaptığımız her saldırının sorumluluğunu üstlenmediğimizi, 
yıllardır sorumluluk aldığımız eylemlerden daha çok katıldığımız eylemler olduğunu 
belirtiyoruz. Bunu bir nedenden dolayı belirttik… 
 
VII 
Ve bu tebliğin başlangıcından beri söylediğimiz gibi, gringo anarşistlerin (yukarıda 
tartışılan), Şilililerin (burada Contrainfo ve diğerlerinin Perkin amcık orospu çocuğu 
oğulları kastediyoruz) ve Avrupalıların bizim Mafya, söz konusu ACTS'yi reddetmediği 
için boşlukta kaldı. Onlar sıcakta kaltaklar gibi olağan şeyleri havlarken, biz onların 
zehirli niyetlerine kıçımızla gülüyor olacağız. Ancak her şeyin bir sınırı olduğunu ve 
sabrımızın sonsuz olmadığını açıkça belirtelim. 
Di Giovanni'nin iblisi, Lopez Arango'nun zamanında yaptığı gibi, kara kara anarşistlerin 
bedenlerini skandal kurşunla doldurmak için geri döner. 
Alternatif medyadan salıverdikleri popülist laf kalabalığıyla bizi durduramayacakları 
açıktır, ne sosyal anarşistler ne de isyancılar ("Voz con Arma" veya "Rebelion"daki 
İspanyol çocuklar dahil) bunu yapamazlar. de las Palabras,” bizi çok iğrendiren o iyi 
niyetli solak rahibeler). Bunu durduramazlar çünkü bu Eğilim, ortadan kaldırılma, 
kontrol altına alınma veya “nötralize edilme” noktalarını aşmıştır. Eğilim'in eylemlerini 
ve sözlerini yayınlayan blogları ne kadar çok ortadan kaldırırlarsa, internetteki içeriği 



"suçlamaya" çalışırlar ve sırf bizim hakkımızda bok konuşmak için tüm olayları 
düzenlerler, aynı eski yorgun anarşizmden daha fazla hayal kırıklığına uğramış 
anarşistler geçerler. Eko-Aşırılıkçı ve Nihilist Terörist Mafya'ya. Bu bir gerçek. 
Oh, ve kendini eko-aşırılıkçıları ve nihilist teröristleri avlamaya adamış bir grup 
düşünüyorsanız, belki eski “Anti-Terörist Kurtuluş Grupları”nın (İspanya'da ETA üyelerini 
avlayan) üyeleriyle bir diyalog başlatabilirsiniz. Fransa ve 1980'lerde) veya “Pablo 
Escobar'ın Takipçileri” (1990'larda Kolombiya'da efsanevi Medellin Kartelinin üyelerini 
avlayan “Pepes”). ETA'yı veya Pablo Escobar'ın ailesini avlamaya karar verdiklerinde, 
Murphy Yasası'nın bu koşullarda öngördüğü gibi şiddetin azalmak yerine tırmandığını 
hatırlatmamız gerekiyor. Bu durumda önce bir düşünün… 
 
Sadece bir hafta sonu daha hayatta kalarak (ülke genelinde 65 kayıtlı cinayetle) ve 
kendimizin işlediği cinayetleri kutlarken ve Vahşi yanımızda: 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Mexico City) 
-Vahşi Doğaya Yönelik Ayrım Yapmayan Grup 
-Eko-aşırılıkçı / Nihilist Mafya 
-Eko-aşırılıkçı Terörizm ve Sabotaj Çemberi 
-Popocalitzli Klan 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Meksika Eyaleti) 
-Ouroboros Silvestre 
-Dağın Pagan Tarikatı 
-Vahşi Seri Katiller 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Chihuahua) 
-Çöl Bandı 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Coahuila) 
-Flint Point Gizli Klan 
-Coyote Paketi Fraksiyonu 
-Cachiripa Fraksiyonunun Öfkesi 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Jalisco) 
-Feral Suç Grubu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZİKİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

"Merak kediyi öldürdü." 
 
Hedefle ilgisi olmayan insanları yaralamanın bizim için aynı olduğu, hatta daha fazlası, 
seçtiğimiz kişilere vurmanın verdiği hazzı ortadan kaldırdığı için geldik. Her halükarda, 
insan acılarına ve kanlı yaralara neden olmuş olmanın sevinci devam ediyor. 
Bu sefer kimseyi boğmak, bıçaklamak veya vurmak için dışarı çıkmadık. Dışarıya yakmak 
için çıkmadık, ama bizim en nefret ettiğimiz ve atalarımızın her zaman intikam için 
susadığı kurumlardan birine bıraktığımızda son derece etkili olan bir paket bombayla 
yola çıktık. 
Bu sefer hedef olarak Mexico City'nin kuzeyinde, Colonia Lindavista, Delegación 
Gustavo A. Madero'da, Avenida de los Insurgentes Norte'de bulunan iğrenç bir Katolik 
kilisesini seçtik. 
13 Temmuz akşamı erken saatlerde bombamızı o kilisenin bahçesine bıraktığımızda 
böyle oldu. Çiviler ve bilyelerle dolu, galvanizli bir meme ucu içeren kara bir kutunun 
içindeydi. Pakette elektromekanik bir şalter vardı, yani üst açıldığında patladı. Paketin 
üzerinde "Rab'bin Evi'ne sevgiyle bir hediye" yazıyordu. Bunu, bombanın kiliseye 
götürüleceğini ve yüzyıllardır dayatılan Batı tanrısının “evinde” patlayacağını düşünerek 
yaptık. 
Ama basının bildiği gibi, kilisede paket bombamız patlamadı, ama meraklı ve dilsiz bir 
adam geçiyordu, paketi gördü ve “hediye” kelimesini görünce “Hıristiyan dürüstlüğünü” 
bir kenara bıraktı ( bu elbette sadece Meksika'da olur, orospu çocuğu!) ve bir otobüs 
durağında açtığında, yaşlı ve iğrenç etini cehennemi bir patlama yırttı. Parmakları 
uçmuştu, elleri ciddi şekilde yanmıştı, bağırsakları dışarı sarkmıştı ve kesinlikle kulak 
zarları delinmişti, tüm bunlar aptal olduğu içindi. Hak ettiğinizi aldığınızı söylüyorlar ve 
görünüşe göre bu durumda bu söz doğru… 
Bilinsin ki saldırı kiliseye yönelikti, ama her halükarda, her şeye burnunu sokan İyi 
Samiriyeli farkında olmadan kendini “feda etti” ve o kusmuk yerin dindarlarına yönelik 
yaralar aldı. Şunu da bilin ki, eğer kilise ve inananları bu eko-aşırılıkçı saldırıdan sağ 
salim çıktıysa, kiliselerinin yandığını görene ve rahiplerinin ve rahibelerinin boğazlarını 
ve ayrım gözetmeksizin kesene kadar dinlenmeyeceğiz. dini toplumu bir bütün olarak 
yaraladı, Amin. 
Bakalım bununla PGJ bir süredir yaptıkları gibi varlığımızı inkar etmeye devam edecek 
mi? Belki de bu noktada yapmadıkları gibi, güneşi bir parmakla örtmek için aptalca bir 
bahane uydururlar. Belki şimdi yetkililer, bu eylemin sorumluluğunu üstlenmemizi 
okuduktan sonra, daha önce söylediklerini geri alacaklar ve adamın bir bombayla 
yaralandığını, bunun yerine yerden çıkan bir gaz birikimi veya başka bir gazla 
yaralandığını inkar edecekler. bu türden başka bir aptallık, HA! 
Soruşturma polisi, Başsavcılık ajanları ve Görev Gücü'ndeki işe yaramaz insanlar bu 
saldırıdan kimin sorumlu olduğunu zaten biliyorlar. Galvanizli nipelin üzerinde “ITS” 
harflerinin yazılı olduğunu biliyoruz. Ama nedense basına bu konuda hiçbir şey 
söylemediniz, yaramaz çocuklar! 



İstilacı Hıristiyanlar tarafından katledilen yerlilerin “şeytanları” serbest, hiç kimse ve 
hiçbir şey öfkelerini durduramayacak. 
 
Saldırılar cinayet, kundaklama, paket bomba şeklinde ve genel olarak KAOS'un deforme 
olmuş “formu” ile devam ediyor! 
Hümanizm hastalığından kurtulan ve pişmanlık duymadan saldıran bireyci egoistlere, 
eko-aşırıcılara, nihilist teröristlere cesaret! 
Hiper-uygarlara yaralar, kan, ıstırap ve ölüm! 
 
Bilinmeyen yanımızdayken: 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Mexico City 
-Popocatzin Klanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
a) Profesörlük hakaretleri ve falan filan 
Görünüşe göre 31. tebliğimiz oldukça sert vurdu ve kafamızı isteyen en uzaktaki kişiler 
bile bunu fark etti. Böylece “ortadan kaldırmak” istedikleri aynı otoriter canavar haline 
geldiler. 
Yıllarca parmağımızı yaraya sokmamayı seçtik ve burada yaşanan durumla ilgili biraz 
ihtiyatlı olmak için kendimizi tutmaya çalıştık. Ama artık bu konuda bir şeyler 
söylememizin zamanı geldi. 
Birkaç saat önce, aptal, dostane bir anarşist blogda, "ITS veya çöküşün retoriği" adında 
bir metin çıktı. Bu, bir süre önce çeşitli eski anarşist gruplar ve loncalarına en çok bağlı 
olanlar tarafından imzalanan “yeni” bir bildiridir: Anonim Anarşist Eylem, Ateş 
Hücrelerinin Komplosu, Mariano Sanchez Anon İsyan Hücresi ve diğerleri. Bize 
"darmadağınık deliler" diyerek (şu anda politik olarak doğrucuların kullandığı cinsiyetten 
bağımsız bir ismin kullanımına dikkat çekerek) bize karşı güzel sert havlamalarını, "çılgın 
faşist bir retorik", "kadın düşmanlığı", "otoriterler" ile boşa harcadılar. protofaşistler” ve 
2011'deki çalışmalarımızın başlangıcından bu yana ITS üyelerinin ezberden bildiği diğer 
nitelikler. 
Bu anarşistlerin duyulabilmeleri için seslerini yükseltme zamanı geldi ve ringe geri 
dönmenin bizi eleştiren bir metinden daha iyi bir yolu var mı? Patlayıcı ishal gibi iğrenç 
sözlerini bıraktılar. Hangi amaçla? Bizi korkutmak için mi? Bizi durdurmak için mi? Bu 
sefil “hepimiz ITS'ye saldıralım” ateşini sürdürmeye niyet etmek için mi? Güzel. 
Onların kızgınlığı herkesin görmesi için ortaya çıkıyor. Bir zamanlar “dayanışma” 
yaptıkları bu grubun, birkaç güneş önce bir zamanlar parçası oldukları kara koyun 
sürüsünden kalemi bırakıp, kendisini ayırdığına inanamıyorlar. 
Hatta metinlerinin bir bölümünde Ultimo Reducto tarzında uzman üniversite psikanaliz 
profesörleri olarak geçmeye çalışıyorlar ve şöyle diyorlar: 
“Kökleri, toplumsal işlevsizliğin iğrenç bokundan başka bir şey değil. Üzücü bir çocukluk 
ve hüsrana uğramış ergenlik döneminden sonra, beşikten zorbalığa maruz kaldıkları ve 
atalarından travma geçirdikleri için, hayal kırıklıklarını ve tüm nefretlerini kendilerine 
kanalize etmeye başlarlar ve bir kez biriktiğinde etik dolayım olmadan yansıtırlar.” 
Ne biliyorsun? Aynı şekilde otoriteye, öldürdüğünüz polislere veya ateşe verdiğiniz Wal-
Mart'a karşı tüm hüsran ve nefretinizi kanalize ettiğinizi söyleyebiliriz. Böylece bu öncül 
kendini çürütüyor. Biz ITS üyeleri, doğduğumuz andan itibaren şehirlerde yaşamanın, 
akademik kurumların dayattığı kurallara ve ibne işlerin dayattığı kurallara tahammül 
etmenin, tüm bu yabancılaştırıcı teknolojik yeniliklere karşı durmanın, birlikte 
yaşamanın bizi hüsrana uğrattığını inkar etmiyoruz. tanımadığımız insanlarla anormal bir 
şekilde konuşmak ve gerektiğinde dişlerimizi gıcırdatarak gülümsemek. İşgalci dini 
öğretiler, sivil ve hukuki ahlak kuralları da bizi hayal kırıklığına uğrattığı gibi, geleceğe 
dair her türlü umudun da alçak bir yalan olduğunu görmekteyiz. Bu hüsran tek kelime 
ile topluma, teknolojiye, bilime, dine, medeniyete karşı bir küskünlüğe, küskünlüğe ve 
hastalıklı bir nefrete dönüşmüştür. Bu yapay gerçeklikle uğraşmak bizim için sinir 
bozucu ve bunu inkar etmiyoruz. Ve evet, ITS hüsrana uğramış bireylerle, sosyal olarak 
küskün, potansiyel yanlış antropiklerle, intihara meyilli kişilerle, seri katillerle ve bu 



medeni toplumun üretebileceği bir sürü başka iğrenç şeyle dolu. Bu doğru ve bunu 
söylemekten utanmıyoruz çünkü bu boğucu gerçeklikle kişilerarası ve grup etkileşimi 
sürecinde bu hale geldik. Kaos'u en zehirli biçimde yok etme ve ekme isteğimiz kendini 
gösterdi. En karanlık içgüdüler bize geri döndü ve bu uygarlık çaresizce ilkel barbarlığa 
geri döndü ve işte bu tartışmada en iyi örnek biziz. 
Oh, ve "zorbalık" hakkında söyledikleri her şey bizi güldürdü. Çocukluğumuzdan beri, 
çirkin insanlarla dalga geçme ve kızların eteklerini kaldırma gibi sinir bozucu bir 
alışkanlığımız vardı! 
Sonra diyorlar ki: 
“[Şu ITS] yok etmek istediklerini söyledikleri bu kahrolası medeniyetin aksiyomatik 
meyvesidir. Sadece bu çürümenin en derinlerinde, böylesi bir yozlaşmış davranış kendini 
gösterebilir.." 
Bayanlar baylar, bunca yıl okuma yazma bilmeden mi yaşadınız? ITS'nin amacı 
medeniyeti yok etmek değil, sizi cahil küçük pislikler! Bunu ne zaman alacaksın? 
Ne diyorsun? Medeniyetin aksiyomatik meyvesi miyiz? ÇOK KOMİK! Ve sen değil misin? 
İkimiz de bu medeniyetin meyvesiyiz diyelim, aynaya bakın ve bizi göreceksiniz. 
 
b) Eski şapkayı tekrar ziyaret etmek 
Aşağıdaki noktaları açıklığa kavuşturuyor ve onaylıyoruz: 
Bir. Öfkelinin bahsettiği o toplu bildiride, ITS'nin tam bir savunması değildi, o bildiri şu 
anda ifade ettiği için neyse o oldu. “Saboteamos.info”, “Noticias de Rebelion”, “La 
Haine”, “La Mama de Mummia”, vb. bireysel eko-anarşist ve anarko-isyancı eylem 
gruplarının TÜM çerçevesine karşıt olarak, o anda kundakçılık ve sağda solda çökmüş 
bankalar; Belirttikleri gibi, yalnızca “Vahşi Doğaya Yönelik Bireysellikleri (ITS) savunmak 
amacıyla” yayınlandığı doğru değil. 
2. 2012'de bize gönderdiğiniz para için (hiç alaycı değil) en içten teşekkürlerimizi 
sunarız. O olmasaydı, kardeşimiz kendisini kovalayan polislerden kaçamazdı ve silahlı 
çatışmayla sonuçlandı. Savaşçı kurşunlarla karşılık verdi ama yara almadan çıktı ve bize 
verdiğiniz ekonomik yardım sayesinde masrafları karşılayarak kaçabildi. Bunu asla inkar 
etmeyeceğiz. Biz anarşistken aramızdaki dayanışma sadece yazılı olarak değildi. 
Üç. Evet, evet, haberlere çıkmayı, röportaj vermeyi ve bir yere kadar ünlü olmayı 
sevdiğimizi kabul ediyoruz. Ve bu kötü, neden? Bu, politik olarak yanlış bireyciler olarak 
bizde heyecan uyandıran egosal hazzın bir parçasıdır. Kitle iletişim araçları bize ne kadar 
çok propaganda yaparsa, mesaj o kadar çok yayılır. Sizin deyiminizle “güç baskısı”nı 
kullanmak konusunda hiçbir ahlaki kaygımız yok. 
Kıtanın kuzey ve güney kısımlarındayız. Avrupa'da suç ortaklarımız ve her zamankinden 
daha fazla propaganda projemiz var. Videolar yayınlanıyor, kışkırtıcı metinler yazan ve 
çevrileceklerini hayal bile edemeyeceğimiz dillere çeviren bireyciler var. Medeniyetin 
hümanist değerlerine karşı bu hastalıklı mesaj giderek daha kontrol edilemez hale 
geliyor. İstediğimiz şey bu, ITS'nin ve bunun sonucunda ortaya çıkan grupların 
GERÇEKTEN kaos yaratan kana susamış canavarlar gibi serbest bırakılması; canavara 
dönüşmekten asla utanmadıklarını; ayrım gözetmeyen cinayet ve açık şiddet yoluyla 
kendilerini ifade ettiklerini. Bütün bunların “kontrolden çıkmasını” istiyoruz ki, bizi 
mahkum ettikleri ve içinde zevkle geliştiğimiz çürümüş yapay gerçekliğin somut bir 



göstergesi haline gelsin. Ve bu birden fazla anarşisti rahatsız eder, ama bir sik 
yiyebilirler! 
 
c) Onu çarmıha ger! - Yahudiler dedi. Yak onları! - Dedi Engizisyon. Onları ortadan 
kaldıralım! - anarşistler çığlık attı. 
“'Mekanımız' içinde olumsuz unsurlar olarak tanımlayabildiğimiz her şey, ortadan 
kaldırılmasına katkıda bulunmak da her birimizin sorumluluğundadır.” 
Bu, söz konusu kişilerin tekrarladığı “ürkütücü” cümledir, ancak gerçekten gariptir. 
Kendimize soruyoruz, federal hükümetin anarşist alanlarınıza sızmak için gönderdiği 
insanlar, bu alanlarda olmayan ITS'den daha önemli değil mi? Ve bahsetmişken, 
gruplarımızdan birinin “Che Squat” a bomba yerleştirdiğini biliyor muydunuz? Bunun 
başlıca nedeni, bizi karaladıkları ve orada takılan anarko-rock yıldızı eski suçlu 
politikacılara ve uyuşturucu bağımlılarına sıçtık, çünkü oditoryum sözde çok efsanevi: 
“özerklik” ve “savaşçı” öğrencinin sembolü 90'ların hareketi. Cisen ve Mexico City 
Soruşturma Polisinin, ne kadar alakasız olursa olsun bilgi toplamak için muhbirlerini 
yerleştirdiği bir yer. Oradan, çeşitli "tokatlar"dan sonra 2014'teki "yoldaşların" adlarını, 
takma adlarını, fotoğraflarını, adreslerini vb. topladı, oradan o yıl ve o sitede 
anarşistlerin kişisel cep telefonlarına bulaşan Pegasus kötü amaçlı yazılımını alırsınız. 
Bunu kendimizi “anarşistlerin savunucuları” olarak göstermek için söylemiyoruz, 
elbette, ITS grubunun bombayı o bodurluğa yerleştirdiğini, çünkü içeride kendini bizden 
biri gibi göstermeye çalışan bir kişi olduğunu söylemeyelim. Bir grup genç anarşisti 
aptalca aldattı ve popülerlik kazanmak ve “o adam” olmak için silahlarıyla, tehditleriyle, 
uydurma hikayeleriyle ve bizimle sözde bağlantılarıyla onların gözlerini kamaştırdı. O 
bombayla onu olay yerinden çıkardık ve onu avlamaya başladık. Sadece aldattığı 
anarşistlerin yardımıyla (görünüşe göre şimdi moda olan “ITS ile ilgilenecek yeni 
insanlar” gibi davranmak yerine kimi “yok etmeye” çalışmalısınız). O kişi polis kışlasına 
döndü ve izini kaybettik. Bu bir yalan değil, kaynaklarınız ile araştırabilirsiniz ve bunun 
bizim “patolojik yalan”ımızın bir parçası olmadığını göreceksiniz. Ha! 
Kişileriniz var, ITS'nin kendi… 
Tabii ki ve tekrar ediyoruz, tekrar dönüp görmek için ışıldak istemek yerine ve bizi 
“ortadan kaldırmakla” tehdit etmek yerine, anarşist çevrelerde bulunan tüm o 
muhbirleri, yıllardır kel Tony'yi sikip atmalısın. bir polis muhbiriydi (ve bunu birden fazla 
kişi biliyor) ve o ibne hala La Raza Metrosu yakınındaki kütüphanesinde hiçbir şey 
olmamış gibi ortalıkta. O bir öncelik değil mi? Anti-otoriter sahnede yıllar sonra, bir 
zamanlar savundukları tüm fikre ve pratiğe gerçekten sırt çevirmiş, muhbir, hatta polis 
olmuş birden fazla kişiden söz edebiliriz. Hatta ağız kavgasında tecavüzcü olma kaydı 
olan insanlar bile var. Bu durumlarda tüm anarko-süper kahramanlar nerede? 
Peki ya “mürettebatı” yok eden Neonaziler? Birkaç yıl önce dazlak milliyetçisi örgütler, 
La Lagunilla'da gamalı haçlı tişörtlerle dolaşıyor, Meksikacılık üzerine kitaplar satıyor ve 
gençleri iğrenç etnik merkezci hareketlerine dahil ediyorlardı. Escuadron 201 
Metrosunda birden fazla anarşisti ve punk'ı dövdüler ve yerli bir insanı öldürdüler. Bu 
insanlar şimdi Meksika ordusunun üyeleri veya Sinarşist çevrelerin önemli üyeleri. 
Onları ne zaman “ortadan kaldırdınız”? Nerede olduklarını biliyordun, ama bugün hala 
hayattalar ve tekmeliyorlar. 



Senden ve diğer gruplardan bahseden ve şimdi kırmızılarla birlikte olan şu eski anarşist 
muhbir ne olacak? ITS üyesi olmadığı için “elenmeyi” mi hak ediyor yoksa hayır mı? 
Marksistlerin elinde çektiğiniz zulüm nasıl oluyor? 
Ama bizi iyi yargıçlar olarak mahkum eden metninizin amacı, şatafatlı sözlerinizle ve 
akademik dilinizle uluslararası anarşist hareketin bizi aşağılama çağrısına yanıt 
vermekse, iyi yaptınız. Gerçekten, birden fazla anarko sözlerinizi alkışlayacaktır, ancak 
en iyisi kartlarınızı masaya koyup gerçeği görmektir. Kaçınmaya çalıştığınız gerçek şu ki, 
Meksika'daki anarşist sahne tam bir boktan. Her yerde ikiyüzlülük ve inanamayacağınız 
bir işbirliği var, hiyerarşik olmayan hiyerarşiler, siyah bürokrasi, açık ihanetler vb. Eğer 
“alanlarındaki olumsuz unsurları ortadan kaldırmak” istiyorsanız, iyi şanslar, hatta 99'u 
ortadan kaldıracaksınız. Meksika'daki anarşist sahnenin yüzdesi. 
 
d) İkiyüzlülük, cinayet ve otorite hakkında 
Bu anarşist süper kahramanlar bize “kadın düşmanı” dediler. Elbette o kadar kadın 
düşmanıyız ki, ITS gruplarının tamamı tamamen kadınlardan oluşuyor. Bilin bakalım 
kadın kurbanlarımızı öldürmek için kim görevlendirildi? Bunu hayal et, değil mi? Başka 
bir kadını öldüren kadına ne denir? "Kadın düşmanı" da mı? "Machista bir kadın" mı? 
“Ataerkilliğin kadın cinayeti kızı mı?” Burada, boğucu hümanizmiyle feminist eğilimin, 
birkaç yıl önce sempati duyduğumuz en radikal anarşist düşünceyi bile aşındırdığını fark 
ettik. 
Ama ne ikiyüzlüler, kadınları öldürdüğümüz ya da incittiğimiz için bizi mahkum ettiler 
mi? Ve sen bunu yapmadın mı? 2012'de CCF'nin İztapalapa'daki kundaklama 
saldırısından sonra yaktığınız işçiler, orada hiç kadın yok muydu? Peki 2012'de 
Tamaulipas'ta Ciudad Victoria kıyılarına el bombası bıraktığınızda yaraladığınız insanlar, 
orada da hiç kadın yok muydu? Kamuya açıklamadığınız “iktidara karşı indirgenemez 
saldırılarınızdan” birinde, bazı kadınları ölü ya da yaralı bıraktığınızdan eminiz. Sizin gibi 
radikal solcular olsaydık, kesinlikle öfkeyle “faşistler”, “machistalar”, “otoriterler” diye 
bağırırdık. 
Siz anarşistler, her zaman Aydınlanma'dan çıkan ahlaki Altın Kuralınızla, her zaman sefil 
hümanist bakışınızla, her zaman otoriterliğe karşı fikirlerinizi vaaz eden anarşistler. 
Burada gerçekçi olalım, bir polisin ya da sıradan bir sivilin canını almanın nasıl bir his 
olduğunu bilmenizi isteriz. Hepsi aynı, sonunda sikişmek için bir hayat. Biz de sizin gibi 
biliyoruz ki, bir insanı öldürmenin, ne kadar anarşist olursanız olun, ne kadar “kendini 
savunma” olarak haklı çıkarmaya çalışsanız da, ne kadar savunursanız öldürün, o varlığa 
telafi edilemez bir şekilde otoritemizi dayatmak demektir. otoriteye karşı çıkmak. Bir 
can aldığınızda, kendinizi hedefinize empoze ediyorsunuz. 
Yani bize otoriter diyorsanız, bundan da dışlanmıyorsunuz. Bu ahlaki yargıları sosyal 
anarşistlerden beklerdik, ama sizden? Defol git! 
 
e) Sonuç 
Bu anarşistlerin bize yalnızca anarşist mücadeleyi bıraktığımız için veya onların 
değerlerini reddettiğimiz için değil, aynı zamanda anarşist projelerine kötü bir itibar 
kazandırdığımız için de kızgın olduklarından şüpheleniyoruz. Hareketin dışındaki 
insanların mırıldandığı dedikodulardan çok endişeleniyorlar. “Söyleyecekleri” 



konusunda çok endişeleniyorlar, bu yüzden karanlık geçmişlerini bizimle birlikte geride 
bırakmak için bildirilerini yayınlamaya karar verdiler. O “faşistlere”, “otoriterlere”, 
“şeytanın oğulları”na bağlanacakları düşüncesini yok edin! 
Her iki durumda da, bir süre önce bizi uluslararası anarşizmin kiliselerinden aforoz 
ettiler, bizi yerel anarşizmin tapınaklarından da atmalarına izin verdiler, bu bir trajedi 
değil. 
 
Yabancıya karşı Bireyci Savaş devam etsin! 
Uluslararası kaotik cinayet komplosu için! 
Hiçbir cadı avı bu büyücülüğü durduramaz! 
 
Bilinmeyen yanımızdayken: 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyler (Mexico City) 
- Vahşi Doğaya Yönelik Ayrım Yapmayan Grup 
-Eko-aşırılıkçı / Nihilist Mafya 
-Eko-aşırılıkçı Terörizm ve Sabotaj Çemberi 
-Popocalitzli Klan 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Meksika Eyaleti) 
-Ouroboros Silvestre 
-Dağın Pagan Tarikatı 
-Vahşi Seri Katiller 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Chihuahua) 
-Çöl Bandı 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Coahuila) 
-Flint Point Gizli Klan 
-Coyote Paketi Fraksiyonu 
-Cachiripa Fraksiyonunun Öfkesi 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Jalisco) 
-Feral Suç Grubu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZDÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
"Herhangi biriniz haklı olmadan, sizin gerçeğiniz doğru olmadan önce hiçbir şeyin doğru 

olmamasını tercih ederim." 
-F. Nietzsche 

 
Yolumuz rahatsız edici, mide bulandırıcı, aşağılık ve hümanistlerin bize fırlatmaktan asla 
bıkmayacağı diğer aşağılayıcı sözler haline geldi. ITS'nin eylemleri ve sözleri, solculuğun 
büyük anarşist evlatları sürüsünü gücendirmekten vazgeçmiyor. Görünüşe göre 
Anarşizmin Ölümü'nün korkunç gerçeğiyle yüzleşemiyorlar. Çürüyen cesetten 
kurtulamıyorlar, hiçbir avuntu olmadan ağlıyorlar, tıpkı korkunç sokaklarda pusuya 
yatmış kız ve erkek kardeşlerimiz tarafından öldürülen Lesvy Osorio'nun sarsıcı bedeni 
için büyük kız kardeşliklerinde ağlayan kadın kalabalığı gibi. Meksika şehri. Bu cinayet 
öyle bir infial uyandırdı ki, en radikal solcular bile “ekolojik aşırılıkçıları öldürmeye” 
yemin ettiler ve tanımadıkları bir kadının ölümünün tetiklediği yanaklarından bir damla 
yaş süzüldü. Ne güzel ve fedakar bir dünya! 
Neden aşırı uygar dünya ve insanları için ağlayasınız ki?! Homo sapiens durumundayken, 
Dünya'yı bu felakete sürüklemekten başka bir şey yapmayan biz insanlar ne kadar çok 
gözyaşı hak ediyoruz. Gözyaşlarını hak etmiyoruz, yok olmayı hak ediyoruz. Ama insan 
içer, yer, nefes alır, sevişir, uyur, tüketir, yaşar… Kendini Tanrı'yı hissetmek, varoluşun 
en aydınlığı ve vazgeçilmezi. İnsanmerkezcilik karşıtı olduklarını iddia eden, ancak 
“masumlara” zarar veren ayrım gözetmeyen saldırıları reddeden ve yaygara koparan asil 
yürekli anarşistler, ikiyüzlülerden başka bir şey değildir. Aşırı medeni insan kendini Tanrı 
gibi hissetmiyor mu? Yoksa bu sadece güçlülerin bir habitus'u mu? Sanki en yoksul 
mahallenin delikanlısı bir Lamborghini sürmeyi ya da altın zincir takmayı ve yatağında 
on kadın olmayı hayal etmemiş gibi. Buna inananlar için talihsizlik: masum YOKTUR. Bu 
tekno-endüstriyel çağda uygarlık, insanı biçimlendirdi, onu eğitti ve şiddetli olduğuna 
inanıldığında onu uysal hale getirdi. Özgür olduğunu söylediği, yani hiper 
medenileştirdiği için gülen bir hizmetkar olur. 
Biz eko-aşırılıkçılar, saldırdığımız anda masumları görmüyoruz. Saldırıların her seferinde 
daha ayrımsız hale geldiği belirtilmelidir. Umudunu yitirmiş ve insan sevmemeyi seçen 
kör adamlar olduk. Misantropi yolunda yürüyen bu Eğilimi desteklemek için sorumluluk 
üstleniyoruz: Birkaç gün önce, geçtiğimiz Nisan ayında Alameda Zaragoza'da Michelle 
adlı genç kız üzerinde patlayandan daha fazla kara barut içeren başka bir patlayıcı zarfı 
terk ettik. Bu sefer onu yine halka açık başka bir yerde bıraktık: Torreón şehrinde 
Venustiano Carranza Ormanı'nda. Zarfa ne olduğunu bilmiyoruz. Bölgede devriye gezen 
polisler tarafından bulunduğunu düşünüyoruz ya da bu günlerden birinde kötü niyetli 
cihaz Michelle gibi başka bir meraklı kızın üzerinde patlayabilir. Kadınları patlatan 
bombaları yerleştiren tüm bu eko-aşırılık yanlıları ne kadar kadın düşmanı! Zavallı 
insanlar, bir bilselerdi... 
 
Ayrım gözetmeyen saldırı için! 
Mizantropi yoluna çıkalım! 
Tüm umutlar öldü! 



Erkekleri ya da kadınları görmüyoruz, sadece hiper-uygar bir kitle! 
Güneydeki ITS gruplarına ve sözlerimizi paylaşan yeni gruplara suç ortağı kucaklama! 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki “büyük konuşan anarşistlerin” tümüne yanıt veren ve 
onları susturan keskin teorisyenlere güç, dünyanın o bölgesindeki anarşistleri titreten 
Orta Meksika'daki kardeşlerimize güç! 
Hiçbir şey bitmez! 
 
Vahşi Doğaya Yönelen Bireyciler - Torreon 
Flint Point Gizli Klan 
42 derecenin cehenneminden, Torreón, Temmuz 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZBEŞİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

"Herkesin seni sevmesini değil, senden nefret etmekten yorulmasını bekle" 
 
Popocatzin Aşiretinin kardeşlerinin 14 Temmuz'da Mexico City'de gürleyen paket 
bombalarıyla dini mekanlara yönelik saldırılarına devam ediyoruz, bu hafta içinde 
aşağıdaki eylemlerin sorumluluğunu bencilce üstleniyoruz: 
 
-Meksika Eyaleti, Coacalco kasabasındaki Lopez Portillo caddesinde, De la Cruz-San 
Mateo mexibüs istasyonunun önünde bulunan Büyük Jehova Şahitleri Tapınağı'nın içine 
bir paket bomba bırakmak. 
 
- Meksika Eyaleti, Atizapan'daki Avenue Lago de Guadalupe'de bulunan bir katolik 
kilisesinin kapısında benzin, napalm ve diğer yanıcı maddelerden oluşan Yangın Çıkarıcı 
Cihaz. 
 
Suç ortakları, bırakın eylemler konuşsun kelimeler yerine! 
 
ITS gruplarının, Terörist Nihilist grupların ve antisosyal bireylerin anti-hümanist tehdidi 
her türlü engele rağmen devam etsin! 
 
Satanist kiliselerin “elit” bürokratları dahil HER dinin temsilcilerine ateş, bomba, kurşun, 
tehdit ve bıçak! 
 
Savaş adımları ve atalarımızın yüzleşmesi pusuda bize eşlik ediyor! 
 
Saldırı ahlakına ölüm! 
 
¡Axkan kema, tehuatl, nehuatl! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Meksika Eyaleti) 
-Ouroboros Silvestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZ ALTINCI BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Yangın “konuştu”, otomobilleri ateşe verme çılgınlığı elimizden alınmayacak ve 
alınmayacaktır. 
Ağustos ayının ilk günü sabah erkenden, Meksika Eyaleti, Ecatepec'te, Fovissste 
yakınlarındaki López Portillo yoluna alternatif bir caddede bir karavanı ateşe verdik. 
Cihazımız tüm lanet makineyi yaktı, yangın çıktı ve yayıldı. 
çevredeki yakmayı da hak eden evleri tehdit etseydik hiçbir şey umursamazdık. 
Uyuyan vatandaşlar yaralanacak, sarhoş olacak ya da her neyse, çünkü bu iğrenç uygar 
toplumun tamamı için için yanan küllere bırakılmayı hak ediyor. 
Bu ilk eylemle yetkililere geri döndüğümüzü beyan ediyoruz, er ya da geç bir ayrım 
gözetmeyen / seçici ateş dalgasını serbest bırakacağız, bu yüzden bu artarsa 
şaşırmayın... 
Cihazlarımız dakikalar sonra yanacak ve patlatılacak şekilde tasarlandı, bu nedenle sivil 
kahramanlara Büyük Tüketici'yi kapatmaya cesaret ederlerse sonuçlarına katlanmalarını 
tavsiye ediyoruz. 
İnsanlığın alçakça ilerlemesinin simgesi olan gürültülü, hantal ve zararlı makinelerden 
nefret ettiğimiz için: 
 
Medeniyete karşı ateş ve patlayıcılar! 
Vahşi yanımızda! 
Suçu neşelendirin! 
 
Vahşi doğaya yönelen bireyciler (Meksika Eyaleti) 
-Pagan Dağ Tarikatı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZ YEDİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
7 Ağustos Pazartesi günü puma kadar sinsi olarak, kitleleri ve sürüleri taşıyan bir 
makineye bindik. 
Yolcuların yüzlerini görüyoruz, 8 ya da 9 yaşındalar ve hepsinin yüzleri aynı, kaybolmuş, 
toplum-pisliğin hakimiyetinde, onlara suni ilerleme ve sahte rahatlık verecek işlerden 
bıkmışlar. Üzülmüyoruz, hepsi aynı, bizi iğrendiriyorlar, varlıklarıyla onları köleleştiren 
ve tüm doğa durumunu yok eden aynı hiper-uygar toplumu, bu toplumla yaşamayı bilen 
atalarımızı yok eden o toplumu yaşatıyorlar.  
Yanımızda bir alet taşıyoruz, daha önce denedik, hiçbir şeyi şansa bırakmadık, çok basit, 
iki benzin dolu şişe, “salaz” karışımı, bir ampul ve üzerinde bazı modifikasyonlar yapılmış 
bir zamanlayıcı saat ve bir emniyet şalteri. Onu bir koltuğun altına bıraktık ve arkaya 
oturduk. Saati hesapladık ve yangın başlamadan aşağı indik. Hiç kimse yanmasa da 
verdiğimiz zarar beklediğimizden fazla oldu, bu sefer şans bizden yana oldu, yangın 
direklerin kablolarına ulaştı ve hırdavatçıya dönüşen bir işletmeye sıçradı! Bir taşla 3 
kuş, bir transantiago makinesi, elektrik hatları ve daha fazla makine ve kimyasal ürün 
sattıkları bir işletme! 
Dikkat, sıra onları kullananlar olabilir! 
Bu sefer saldırımızın yeri, bir transantiago koridorunun ve yeni metro hatlarının inşa 
edildiği, embesiller taşıyan daha fazla makinenin bir zamanlar vahşi olan yerleri işgal 
edeceği bir caddede olması planlandı. Şimdi şehrin kuzeyindeydi, daha önce Tanrı'nın 
elindeydi, yarın bu kirli başkentin herhangi bir yerinde ya da biz nerede istersek orada 
olabilir. 
Ve son olarak...Baskı yok, bir otobüs arızası değildi, saf olma... Bir kez daha gözünün 
önünde! Hiçbir polis-savcı-yargıç-hükümet-ne olursa olsun, "Soruşturulan sebepler" gibi 
klişe deyiminizi kullanmayın.  
ITS-HMB wuachos'la ya da şiddetli SI ile yapamadılar... şimdi açıklığa 
kavuşturmayacakları daha fazla davayı üstlenmek istemiyorlar. Bu bizim işimizdi ve iddia 
ediyoruz. Bizi her yerde bulmaya çalış, bulamayacaksın, güvenlik kameralarında ara, 
bulamayacaksın çünkü yok, ne yapacağımızı iyi planlıyoruz ve kendimizi simgelere 
dönüştürmek istemiyoruz. , ilk ölü. Zaten saklandık, yeni avın peşindeyiz. 
 
İntikam! Wekufeler bize eşlik eder ve karanlık bizi korur. 
İnsan gelişimine karşı savaş! 
Samimi suç ortaklığı! Yaşasın Aşırılıkçı Bireycilerin Mafyası! 
 
VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER - ŞİLİ 
VENDING MÜŞTERİ SÜRÜ 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN OTUZSEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
I. Rüya. 
Anarşizmin insan çehresine sahip olduğu bir rüya gördüm. 
Evet, o sadece normal bir insandı, kafası, bacakları, kolları... gereken her şey. 
Gördüğüm rüyada anarşizm öldü. 
Aniden, kendisini bulaştıran lanetli ve sessiz bir hastalık, semptomsuz, bir sabah kapısını 
çalar ve onu alıp götürür. 
A) Evet. 
Basitçe. 
Harekete geçmek, anlamak, denemek için zamanınız olmadan... 
Scape olmadan. 
Haber yok. 
Arama yok. 
Ölüm işini yaptı, ona sırtını döndü ve yoluna devam etti. 
Bir kelime, bir jest, anlam yüklü bir bakış bile yok. 
Hiç. 
 
II. Uyanış. 
Uyandığımda bunun bir rüya olduğunu anladım ve düşünmeye başladım. 
Garip bağlantılar, yansımalar, beyin dürtüleri... 
Ve sonra güldüm. 
Kahkahalarım kontrol edilemez, derin, dolu hale geldi. Neredeyse uygunsuz. 
O kadar gürültülü bir kahkahaydı ki gözlerim yaşardı ve bağırsaklarım bile hareket etti. 
Bu tepkinin nedenini merak edebilirsiniz. Anlaşılabilir. 
Rüyamda Ölüm, anarşizme (uygun küçük harfle), tıpkı her şey ve herkes gibi davrandı. 
Harekete geçti ve sonra işine gitti. 
Ayrıcalık vermeden. 
Ve anarşizm farkında olmadan ölürken, nedenleri ve tartışmaları, karşılaştırmaları, 
önerileri, ahlaki, amacı, kaynakları, zamanları, sonsuz meclisi, biçimleri ve tüm aptallık 
kataloğu ile mücadele etmeye devam etti. aslında onu öldüren hastalıktan başka bir şey 
değildi. 
Öfkeli anarşizm her yerde dayanışma çağrısında bulundu. 
Anarşizm üzgün, boyun eğemezdi: Uyarılmadan ölüyordu, ne bir işaret ne de bir belirti, 
hiçbir şey. 
Ve tüm bunlar olurken, Kimsenin umurunda değildi. 
Daha doğrusu kimsenin umurunda değildi. 
Bunca yıllık tarih, bunca savaş, dünya sahnesinde onurlu bir militanlık, daha sonra bu 
kadar önemsiz bir şekilde, genel kayıtsızlık içinde ölecek. 
Ve rüyamda anarşizmi temsil eden bu adam çok sinirliydi. 
Nedenini hayal bile edemezsin. 
O uç noktada, kendi öngörülemeyen ortadan kaybolması, ölümünün kendini gösterme 
şekli hakkında -destansı bir şey yok, kahramanca bir hareket yok, polis kurulumu veya 



imha hapishanesi yok, hiçbir şey- ya da kimse onun ölümünü fark etmediği için 
sinirlenmiş olmalıydı. . 
Anarşizm anonim olarak ölüyordu, kızgındı, genel kayıtsızlık içinde. 
 
III. sonsöz 
Bu zamanlarda, anarşistleri hayal etmek için, kantinde gerçekten abartmış ya da doğal 
veya sentetik bir bitki tüketmiş olmalısınız. 
Her halükarda, zihin özgür olduğunda ve aklın uygarlaştırıcı kontrolünden çılgınca 
uzaklaştığında, maskeleri düşürür ve rüyalar aracılığıyla en tarif edilemez gerçekleri 
ortaya çıkarır. 
Arkadaşlar, anarşizm öldü. 
Genel ilgisizlik içinde. 
Aşırı ahlaktan öldü. 
Biliyorum, bu şey seni gözyaşlarına güldürüyor. 
Kimse onu özlemiyor. 
 
Cai-Cai 
Limanın Yağmacı Maymunları (ITS-Şili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN KIRKINCI BİLDİRİSİ (ARJANTİN) 
 

İntikamcı ruhlar palalarıyla gökyüzünü paramparça edecek, gökyüzünün arkasındaki 
orman düşecek. 

Hakkımızda. Sonumuz o kadar hızlı olacak ki çığlık atmaya vaktimiz olmayacak. 
Dünyadan serbest bırakılan ruhlar güneşi, ayı ve yıldızları kıracak. Ve karanlıktan başka 

bir şey olmayacak.” 
R. 

 
Doğal döngüler kendi seyrini takip eder, ölümün ve yaşamın sürekli hareketi... Kışın 
sertliğinden sonra güçlenen bahar tomurcukları gibi bu şekilde geri döneriz. "Her şeyin 
bir anı vardır. Konuşmak için zamanlar vardır ve susmak için zamanlar vardır. 
Hareketsizlik ve hareket anları. Sabır, vahşilerin en büyük özelliğiydi ve öyle olacak.” 
 
Gökyüzüne, aya, yıldızlara emanet olarak Ciudad Universitaria bünyesindeki Astronomi 
ve Uzay Fiziği Enstitüsü'nün giriş kapısına, kuruluşun yöneticisi Dr. Gloria Dubner'e 
hitaben bir paket bomba bıraktık. son zamanlarda tekno-endüstriyel sistemin 
ilerlemesine katkılarından dolayı ödüllendirildi. Görünüşe göre mekandan sorumlu kişi 
"garip" bir şey olduğunu anlamış ve polise gitmeye karar vermiş. Bunun bizi 
durdurmadığını, aksine daha fazlasını yapmaya, bir dahaki sefere başarısız 
olmayacağımızı vurguluyoruz. Sevkiyatın amacı sadece Gloria'ya değil, yakınlardaki tüm 
tekno-ineklere , ayrıca bazı öğrencilere veya basit işçilere fiziksel ve duygusal olarak 
zarar vermekti. 
Kendi türümüze karşı yürüttüğümüz bu savaşta hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz seciyoruz 
insanın nasıl devam ettiğini görmemizi sağlayan iğrenme nedeniyle bu özel kuruluşa 
odaklanın 
Her şeyi kontrol etmeye kararlı, bilimlerde (özellikle uzay bilimlerinde), tüm 
fenomenleri basit sayılara ve hesaplamalara indirgeme konusundaki o hastalıklı arzunun 
açık ifadesini görüyoruz. Vahşi olanı evcilleştirmek, günümüzün hiper teknolojik 
dünyasının temelini oluşturan ideolojilerin ve altyapıların önüne geçmek. Başka 
gezegenlerde yaşamayı ve uzaya seyahat etmeyi düşünmenin yaygın olduğu, hayatı 
"kolay" ve "rahat" hale getirmenin yeni yollarıyla halüsinasyonlar gördüğümüzde, 
ayaklarımızın altında, çevremizde ve esas olarak içimizde neler olduğunu görmezden 
geliyoruz. 
 
Bu tür saldırılarla tekno-endüstriyel ilerlemeyi durduramayacağımızı biliyoruz, ancak en 
azından bu çağın büyük beyinleri daha dikkatli adım atmak zorunda kalacak, faaliyete 
geri dönüşle el ele evlerinde ve işyerlerinde sinsice dolaşacağız. Bölgede CYBE'ler, 
üniversitelerinde, barlarında, parklarında, alışveriş merkezlerinde ölüm pusuya yatacak 
ve insan kitlelerinin hareket ettiği her yerde bu savaşı sonuna kadar götürmeye 
kararlıyız. 6 cinayetten sorumlu, birçok yaralanma ve yıkıma neden olan uluslararası bir 
terör örgütü olarak, bu tehditlerin gerçek olduğunu fazlasıyla bileceklerdir... Boş sözlerle 
değil eylemlerle konuşan vahşi takımyıldızların kaotik dansı yoluna devam ediyor. 
 



Vahşi Doğa yanımızda: 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Arjantin 
Vahşi Takımyıldızlar 
 
https://www.minutouno.com/notas/3041179-deactivated-a-potent-bomba-university-
city  
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/406851/amenaza-fuerte-bomba-fue-
desactivada-ciudad-universitaria.html  
https://www.argnoticias.com/sociedad/Encontraron-un-explosivos-en-Ciudad-
Universitaria-la-policia-logro-deactivarlo-antes-de-que-ocurriera-una-tragedia-
20170922-0014.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.minutouno.com/notas/3041179-desactivaron-una-potente-bomba-ciudad-universitaria
https://www.minutouno.com/notas/3041179-desactivaron-una-potente-bomba-ciudad-universitaria
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/406851/amenaza-fuerte-bomba-fue-desactivada-ciudad-universitaria.html
https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/406851/amenaza-fuerte-bomba-fue-desactivada-ciudad-universitaria.html
https://www.argnoticias.com/sociedad/Encontraron-un-explosivo-en-Ciudad-Universitaria-la-policia-logro-desactivarlo-antes-de-que-ocurriera-una-tragedia-20170922-0014.html
https://www.argnoticias.com/sociedad/Encontraron-un-explosivo-en-Ciudad-Universitaria-la-policia-logro-desactivarlo-antes-de-que-ocurriera-una-tragedia-20170922-0014.html
https://www.argnoticias.com/sociedad/Encontraron-un-explosivo-en-Ciudad-Universitaria-la-policia-logro-desactivarlo-antes-de-que-ocurriera-una-tragedia-20170922-0014.html


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN KIRK BİRİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Katolik inancı Meksika'da, hem adi suçlular, hem kişisel cinsel istismarda bulunan isimsiz 
eller, hem organize suçlar hem de sonucun ne olursa olsun kan dökülmesini umarak 
onlara bomba bırakan bazı gruplar tarafından sürekli tehdit ediliyor. partiler, böylece 
ilerici radikallerin hala çürümüş medeni zihinlerinden yayıldığı sıkıcı hümanist 
söylemden kopuyor. 
 
Bu yılın başında, Coahuila'dan Nayarit'e kadar Katolik Kilisesi'ne ve temsilcilerine yönelik 
saldırılar artarak devam ediyor, aileleri bıçaklama ve öldürme, dini resim hırsızlığı, 
dolandırıcılık, hatta yangın ve patlayıcılarla saldırılar rapor edildi. ITS gruplarının bu 
dinin zaafını görünür kıldıkları , her yeni saldırıyla alay ettiklerinde otoriteyi demoralize 
ettikleri ve böylece kendilerini fırlatan bireycilerin cani adımlarını ortaya çıkardıkları için 
bu rakamlara katkıda bulunmaları gurur vericidir. inhumanistler tarafından en çok 
nefret edilen hedeflerden birine karşı sürekli saldırının uçurumuna. 
 
Hatırlamak gerekirse, geçen 14 Temmuz'da Lindavista'daki Parroquia del Señor de la 
Misericordia'da bir paket bombayı bıraktık, Gustavo A. Madero delegasyonu, Mexico 
City, basın paketin patlayan ve patlamayı yapan bir bahçıvan tarafından açıldığını 
belirtti. "neredeyse elini kopardı", on gün sonra ve ITS ile ilgisi olmayan bir grup 
tarafından başka bir patlayıcıyı patlattıktan sonra, Meksika Piskoposluk Konferansı'nda 
toplanan Katolik Kilisesi temsilcileri (tabii ki baş harflerimizi belirtmeden) saldırımızı 
duyurdular. ) (Not) Ciddi şekilde yaralanan kişinin, kutsallığın ne olduğunu bilmeyenler 
için, yukarıda belirtilen cemaatin bir sacristanı olduğunu KABUL EDEREK, kilisenin 
temizliğinden sorumlu olan ve bazen kilisede rahibe yardım eden kişidir. kitleler, yani 
bombamız oraya bırakıldığında, sonunda katolik kilisesinin üyelerinden birine 
istediğimiz gibi zarar vermeyi başardık. 
 
Bunu kutlamak için sabırla tekrar vurmayı bekliyoruz, 20 Ekim'de öyleydi. 
geçen Temmuz ayında saldırıya uğrayan mahallenin çok yakınına, aynı mahallede ve 
aynı heyet içinde başka bir paket bombayı bıraktık, ancak şimdi San Juan Diego Ulusal 
Tapınağı'nın önünde, saldırının sonucu bizim için bilinmiyor, ama belki de kilisenin 
temsilcileri, "Rab'bin evi"ne karşı bu yeni saldırganlığın farkındalar. 
 
Şunu açıkça belirtelim ki, onların rahiplerinin, din adamlarının, mihrapçıların, 
rahibelerin, hacıların ve müminlerin önünde durmayacağız, hepsi patlayıcılarımızın 
cehennemi patlamasıyla ihlal edilecek ! 
Tapınakları, cemaatleri, kutsal alanları, katedralleri ve şapelleri , engizisyon tarafından 
pagan yazmalarını, yerli mürtedleri ve sapkın şamanları yakmak için kullanılan alevlerle 
ateşe verilecek! 
Axcan kema, Tehuatl, Nehuatl! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Mexico City 
-Popocatzin Klanı 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN KIRK İKİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
I 
“Sen şeytan [babana] aitsin ve babanın dileklerini yapmak istiyorsun. O başından beri bir 

katildi ve hakikatte durmadı çünkü onda hakikat yok.” 
-Yuhanna 8:44 

 
Batı kültürünün dayattığı, "kutsal metinlerin" ahlaki ve dini bağlardan arınmış erkek ve 
kadınların üzerinde olduğunu gösteren gerçeği ölümüne reddediyoruz. 
Hiçbir şey için üzgün değiliz, yaşamayı seçtiğimiz hayatta bize eşlik eden tek bir damla 
pişmanlık ya da pişmanlık yok, ölüm kalım ile karşı karşıya kaldık ve izin verilen sınırları 
aşarak böyle devam edeceğiz, dönüşü olmayan noktanın ötesine ilerliyor. 
Geçen Mayıs ayında Tlatoc Dağı'nın eteğinde birkaç yürüyüşçüyü öldürdüğümüzde 
görüldüğü gibi, bir sonraki kurbanlarımızı aramak için yolları, şehirleri ve kasabaları 
dolaşan bir yanlış bireyciler mezhebiyiz, şimdi bunu tekrar teyit ediyoruz. 
İkiyüzlü bir şekilde doğa hakkında endişe duyduğunu iddia eden modern insanlığın 
herhangi bir izinin düşmanı ilan edilmeyi seçiyoruz, bilimsel aklın sadık düşmanlarıyız, 
her şeyin merkezinde antropomorfik bir figür dayatan herhangi bir dini inancı 
antagonize ediyoruz ve hiçbir şey. 
"Tapınak" denilen yapılarından, kusursuz görüntülerinden, rahiplerinden ve 
ebeveynlerinden, piskoposlarından ve rahibelerinden nefret ediyoruz, ama aynı 
zamanda sadıklarından ve hacılarından da nefret ediyoruz... 
 
II 

“Öncelikle onların havralarını veya okullarını ateşe vermeli, pisliklerle gömüp üzerini 
örtmeliyiz. 

yakmadığımız her şey...” 
-Martin Luther 

Sonuç olarak, Querétaro'daki El Marqués belediyesindeki Miranda topluluğunda 28 
Ekim'de birkaç hacıya yönelik silahlı saldırının sorumluluğunu üstleniyoruz. 
San Judas Tadeo'nun gülünç bir görüntüsüyle yol boyunca yürüyen bu iki varlığı gördük 
ve kısa bir mesafede onları işaret edip vurduk ve onları ağır yaraladık. 
Basında çıkan küçük haberlerden birinin öldüğünü, diğerinin hala kritik durumda 
olduğunu öğrendik, bu yüzden ölümünün acı verici ve acı verici olmasını istiyoruz. 
Her ayın 28'inde genellikle tapınaklarına hacca giden San Judas Tadeo'nun müminlerinin 
suçlu ve uyuşturucu bağımlısı olduklarını çok iyi biliyoruz, ancak yine de bu bizim için 
önemli değil, egoist gözlerimiz için sadece aptal takipçiler görüyoruz. Batılı inançların bir 
parçası ve bu yüzden ölümü hak ediyorlar. 
Nefretimizin sadece küfür değil, fiziksel olanı da aştığı açık olsun. 
 
III 
Kimseye karşı sorumluluğumuz yok, ne istediğinizi düşünün, umursamıyoruz, ne 
yaptığımızı çok iyi biliyoruz ve bu yüzden medya genellikle yaptıkları gibi başka bir yüz 
vermeden önce iddia ediyoruz. 



Öldürmeye devam edeceğiz, sessizliğimizin bir geri çekilme işareti olduğunu düşünenler 
yanılıyorlar, sadece mükemmel anı bekliyoruz. 
Modern anarşistlerin saçmalıklarına bizimkilerle devam etmekten daha iyi ne olabilir? 
tehlikeli olalım 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Querétaro 
-Vahşi Seri Katiller 
 
Notlar: 
http://adninformativo.mx/balean-peregrinos-san-judas-tadeo/  
https://queretaro.quadratin.com.mx/heridos-a-balazos-dos-peregrinos/  
https://queretaro.quadratin.com.mx/muere-uno-los-peregrinos-agredidos-balazos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://adninformativo.mx/balean-peregrinos-san-judas-tadeo/
https://queretaro.quadratin.com.mx/heridos-a-balazos-dos-peregrinos/
https://queretaro.quadratin.com.mx/muere-uno-los-peregrinos-agredidos-balazos/


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN KIRK ÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ ( ŞİLİ) 
 

“(...) Düşünecek çok zamanım oldu, bomba kullanmaya karar verdim (...) Yeryüzünde 
günlerim sayılı (...) tek tesellim mezarımdan bile savaşabilmek. (... )" 

-G 
 
Büyük açılış zamanlarında, aşırı medeni kalabalığın insanlığın ilerlemesini nasıl coşkuyla 
kutladığını görüyoruz. Bu aşağılık insanlar, kahrolası deliler gibi, feci cep telefonlarıyla, 
Santiago metrosunun (tüm Latin Amerika'daki en gelişmiş ve teknolojik olarak 
sınıflandırılan) kısa süre önce hizmete giren 6. hattın yapılarını çalıştırıyor ve 
dolduruyorlar. ülkenin ilerlemesi. Aynı şekilde, haberler ve medya, seyahat süresinden 
tasarruf sağlamayı, şehirlerin tıkanıklığını gidermeyi ve vatandaş yaşamı için daha pek 
çok kolaylığı vaat eden bu yeni medeni yapıyla ziyafet çekti (ve bayılacak). 
 
O halde kendimize soruyoruz; Bu aptal insansılar için en ufak bir düşünceyi nasıl 
hissedeceğiz? Ama devrimciler bizim yöntemlerimizi hangi yüzle sorguluyor? Böyle bir 
ilerleme ve insan aptallığı sahnesi görmek, onları havaya uçurmak ya da vücutlarını 
yakmak istemenize neden olmuyor mu? Pekala, bunu ve daha fazlasını istememize 
neden oluyor, medeni ilerlemenin nasıl kutlandığını görmekten en büyük tiksinti 
duyuyoruz. İçinde kamera sistemleri olan bu yeni metro en büyük güvenliği vaat ediyor 
ama biliyoruz ki durum böyle değil, sistemlerinin savunmasız olduğunu biliyoruz, 
gösterdik ve bu altyapıların da savunmasız olduğundan eminiz. Aslında, yeni tesislerin 
açılışından sadece birkaç saat önce, kimliği belirsiz bir vandal camlarından birini çizdi! ( 1) 

Bu, sistemlerinin savunmasız olduğunun inkar edilemez bir kanıtıdır ve Kaos'tan bir kez 
daha ayrılmak sadece canavar ruhlarımıza bağlıdır... 
 
Biz, Ormanın Mistik Ordası, bencilce ve yanlış antropolojik olarak iki hüsrana uğramış 
kundaklama saldırılarının sorumluluğunu üstleniyoruz , ilki, 28 Eylül sabahı yaklaşık 
11'de, transantiago'nun 216 numaralı rotasında bir ayakkabı kutusunun içine gizlenmiş 
yangın çıkarıcı bir saldırıyı terk ettik. 
Bu saldırı ile otobüsü ateşe vermeyi amaçladık ama aynı zamanda ve en önemlisi 
insanları yakmayı amaçladık, Kaotik Ateşin hiper-uygar bir bedeni kavurmasını arzuladık, 
havayı "" kokusuyla doldurmak istedik. 18 Eylül". Aktive edilmiş olsaydı, birden fazla 
ciddi şekilde yaralanacağından kesinlikle eminiz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü yükü 
bıraktığımız anda otobüs doluydu, çocuk, genci, yaşlısı bizim için fark etmez. Aleti son iki 
koltuk arasındaki boşluğa dikkatlice sakladık, indik ve asla gelmeyen Kaos'u bekledik... 
 
İşte bu şekilde ve hüsrana uğramış ilk saldırımız karşısında aklımız hemen yeni bir plan 
planladı, bu plan ve 2 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz bu ikinci girişim, yine onların toplu 
taşıma otobüslerinden birine gizlice girdik, bu sefer seçtik. rota 204. (2) Aynı şekilde insan 
derisini yakmayı amaçladığımız bu ikinci girişimde, bu sefer otobüs o kadar dolu değildi 
ama benzin bir yere varıyor ve cehennem gibi genişliyor, bunun şahidiyiz. Tam olarak bu 
günü sembolik bir eylem olarak 2 Kasım'ı seçtik, çünkü o gün metronun yeni 6. hattının 



açılışıydı . İnsanlığın ilerlemesinin çılgınca ilerlediğini görmekten mahrum kalmak 
istemedik, bu hüsrana uğramış yangınlarla sizi çirkin culiao metrosuna bekliyoruz. 
 
Lanet olasıca içinde sakinleri olan bir makineyi yaktığımız için bu mutlu kelimeleri 
yazmaya niyet ettik, başarısız Eylül yangınını haklı çıkarmak için bu ikinci saldırıyı 
amaçladık. Ama gerçek şu ki, Kaos'ta dileklerimizin gerçekleştiğini göremediğimiz için 
üzgünüz, ama aynı zamanda cesaretimizin, Bilinmeyen'in uçurumuna yolculuğumuzun 
galip gelmesi, bizi rahatlatması ve ruhlarımızı zenginleştirmesi konusunda da sakiniz ve 
dedikleri gibi. orada: “önemli olan niyettir”. Herhangi bir insana ayrım gözetmeksizin 
zarar vermeye çalıştığımız bilinsin ve emsal olarak kalır, böylece daha sonra onları 
uyarmadığımızı söylemezler, haha. 
 
Fcfm'yi yakamadığımız için duyduğumuz bu üzüntü, aşağılık madenciyi yaraladığımızda 
sona erdi. Bugün de o günkü kadar üzgünüz, yeni bir saldırıyı ne zaman kutlayacağımızı, 
kim bilir kimin yaralarıyla sevineceğimizi ancak zaman ve irademiz gösterecek, buna hiç 
şüphe yok, mutsuz insanlar. Bilin ki gönlümüz üzgün ama ruhumuz sağlam, aklımız 
şimdiden sonrasını düşünüyor! Sadece eski Lola Kiepja'nın ruhu, Hidabuan'ın 
majesteleri veya Tuwuch'un intikamını alan kişi nerede, ne zaman ve kim olduğunu 
bilir... 
 
Yokmuşuz gibi davran, uykuda olduğumuzu düşün, kapandığımızı düşün, ama fark 
gözetmeyen bir yangın veya paket boyutunda bir patlama fark edip gördüklerinde, hiç 
şüphen olmasın... o biz olacağız. ya da bölgeyi paylaşan diğer kardeşler. 
 
İlkel atalarımız ve kendimiz için Dünyadaki Bilinmeyen ve Vahşi olan her şeyi 
önemsiyoruz. Yosi'nin tehditkar varlığı her adımımızda bizi koruyor, birkaç aydır bizimle 
ilgileniyor. 
 
Saldırıları başarısızlığa uğratan ama aynı zamanda onları gerçekleştiren Ormanın 
Mistik Horde'uyuz! Vahşi Güney Toprakları'nda özgürce dolaşmaya, pis şehirlerde 
sinsice dolaşmaya devam ediyoruz. Zihnimizde ve bedenlerimizde karanlık niyetlerle 
ormanların ve dağların gölgesinde kalıyoruz, en beklenmedik anda geri dönmek için 
planlar kuruyoruz... 
 
Yaşasın eko-aşırılıkçı Mafya, insan düşmanı Nihilistler ve Kaotik bireyciler! 
Yaşasın ilerlemeye ve modern insana karşı savaş! 
 
...Adımlarımıza özen gösterdiğiniz, ayak izlerimizi sildiğiniz için, eskilerin ruhlarına 
teşekkürler. 
bizi her gün cesaretlendirin. Saklı ve Bilinmeyen ile ölene kadar devam ediyoruz... 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler 
-Mistik Orman Horde 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN KIRK DÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

“Geç ya da erken değilim, gelmem gereken zamanda geliyorum” 
-G. 

 
Zaman, bizimle tekrar karşılaşmayı görevlendirdi, deneyimsel zorluklara rağmen 
izlemeyi seçtiğimiz yüzleşme yolundan sonra, buradayız. Düşmanla hiçbir düşüncenin 
olmadığı, ılık düşüncelerin olmadığı bir yol seçtik, tetiği sen çekiyorsun ya da seni 
yakalayıp mahkum ediyorlar, şimdiye kadar böyle oldu. 
 
2006'da Meksika Eyaleti'nde bir KFC'yi yaktığımız o geceden beri böyleydi, bombacılarla 
karşılaştığımızda ve 2 Ekim 2008'de DF'deki vahşi seferberlik sırasında ciddi hasara yol 
açtığımızda böyleydi, taahhüt ettiğimizde büyüdü. 2011'de Xochimilco'daki bir 
şaraphanede silahlı soyguna karşı ilk saldırımız ve 2014'te Wild Reaction'a 
katıldığımızda, 2015'te León, Guanajuato'daki bir Banbajio'dan şirketin parasını koruyan 
bir kasiyeri vurduğumuzda ve ilk cinayetimizi işlediğimizde devam etti. 2016'da 
bireyselliklerimizde şiddet artıyor ve hiçbir şey hissetmediğimizi söylemekten gurur 
duyuyoruz. 
pişmanlık, gereksiz pişmanlık izi olmadan rahatça uyuyoruz ve bunu başarıyoruz çünkü 
yaptığımız her şeyi zevkle yapıyoruz, çünkü sadece topluma vahşet işleyen ve 
yaptıklarına ikna olmayan insanlar vicdan azabı duyuyorlar. bizim durumumuz öyle 
değil. 
 
Vahşi'nin gücüne inanıyoruz, bizi korudu ve isimsiz tanıklığımız bize bunu gösterdi, 
birden fazla durumda şu ya da bu eylemde öleceğimiz ya da öleceğimiz aklımızdan geçti. 
yakalandık ve mahkum edildik, ama hayır, hala buradayız ve bunun bir nedeni var, 
Kadim Savaş devam ediyor ve bizler hiper-uygar hedeflere doğru çatışmanın ateşini 
taşıyan küçük bir parçayız. 
 
RS'den ayrıldığımız için herhangi bir iddiada bulunmamıza rağmen saldırılara devam 
ettiğimizi söylememiz gerekir, bizim açımızdan neyle bağlantılı olduğumuzu söylemeye 
gerek görmedik ama şu anki şartlara göre bunu değiştirdik. bizi endişelendiren 
günümüzde gördük Hümanistlerin İTS kardeşlerimiz hakkında yaydıkları tüm suçlamaları 
ve iftiraları, nerede kamuya açık olurlarsa olsunlar, tiksintiyle, eko- aşırılıkçı teorisyenler 
ve bundan sonra ne söylemek istiyoruz: 
 
1. Bu ayırma ve linç durumları göz önüne alındığında, uygulayıcılara ve teorisyenlere 
karşı tüm uluslararası eko-aşırılıkçı/nihilist Mafya'nın tam desteğini alacak şekilde 
kendimizi konumlandırmayı gerekli görüyoruz. 
Bu konuda yalnız olmadıklarını, gölgede suç işlemeye devam eden, onları işlerine devam 
etmeleri için cesaretlendiren kişilerin olduğunu, Vahşi'nin yanımızda olduğunu ve bunun 
asla değişmeyeceğini bilsinler. 
 



2. İnsani ilerleme fikriyle mastürbasyon yapan tüm bu hümanist anarşistler, "ilerlemek" 
isteyen siviller kadar aşağılıktır, insan merkezli ütopyaları devasa bir tiksinti yaratır ve 
hatta daha da fazlası, ikiyüzlü suçlamalarını boşa harcamaya cesaret ettiklerinde ITS ve 
anti-hümanist terör gruplarının eylemleri . 
 
O çocuklar, anarşist grupların 2015'ten beri Meksika'da patlattığı patlayıcıların nereden 
geldiğini unuttunuz mu? Unuttuysanız, birçok durumda bu patlayıcıların, bizi ayıran 
siyasi bağlantıdan bağımsız olarak daha fazla yıkım üretme fikriyle sözde eko-aşırıcılar 
tarafından sağlandığını hatırlatırız. Kıçlarını riske atmamak için bağlantılarımızdan 
patlayıcı satın alan “otoriter karşıtı” grupların isimlerini vermeyeceğiz, kim olduklarını 
çok iyi biliyorlar, o zaman neden böyle (eski isyancı gruplar hariç) ) "yeni" anarko 
gruplarından hiçbiri eko-aşırılık yanlılarına karşı tek kelime etmiyor mu? 
 
Biri zaten söylemişti, biz bir mafyayız, düşmanlarımızın en ummadığı yerdeyiz, dikkat 
edin bazılarımız bizim aleyhimize söylediğiniz saçmalıkları dinliyor olabilir, o yüzden 
dayak yemenin sonuçlarının farkında olun. Birkaç gün önce CU'da ateşli... 
 
3. Daha önce de söylediğimiz gibi, Wild Reaction'ın ölümünden beri burada ve orada 
kaos salan isimsiz bir grubuz, ancak bu vesileyle, medeniyete ve insana karşı ölümüne 
savaşımızı sürdürmek için bir an için ITS projesine katılıyoruz. eylemlerimizin hak ettiği 
etkiyi yaratmak için ilerleme. 
 
4. Bu beyanla, eylemlerin sorumluluğunu üstlenmeme konusundaki eski kararımızı bir 
kenara bırakıyoruz ve gördüğünüz gibi, yukarıda bazılarının sorumluluğunu üstlenmiş 
durumdayız, bu nedenle, sabotaj konusundaki kararımızı kamuoyuna açıklamanın 
sevincini ilan ediyoruz. Nuevo León, Pesqueria'da geçen Ağustos'ta bir elektrik kulesi. 
Sabotaj, 1-3/8'lik bir anahtarla köşeli vidaları gevşetmekten ibaretti ve bu kadardı, o ay 
değil daha önce yapılan sabotaj beklenmedik bir sonuç verdi, zaman geçti ve dürüstçe 
sabotajın olmadığını düşünüyoruz. sonuç alamamıştı. Yağmurlar ve rüzgar, Vahşi'nin bir 
kuleyi yıkma ve böylece diğerlerini çekip diğer 2'yi de devirme gücüne sahip olana kadar 
geldi. Ama o anda ne güzel bir kaos serbest bırakıldı! Biz Vahşi ile birlikte o kuleleri 
yıkmıştık, yetkililer ve basın kesin bir açıklama yapamadığı için versiyonlarla doluydu , 
kimisi havanın çok şiddetli olduğunu ve onları yıktığını söyledi, kimisi de şöyle dedi: bir 
tanesinin kablolarını kazara bir römork çekmişti ve bu yüzden düştü, diğerleri organize 
suçların kulelerin köşelerini çaldığını ve bunlar zayıflatılarak yıkıldığını söyledi. Bu 
versiyonların hiçbiri gerçek değil, gerçek şu ki biz, bir grup bireyci açıları sabote ettik ve 
Vahşi her şeyi halletti. 
 
Bu eylemin rastgele olmadığını, nesnel olarak planlandığını ve yürütüldüğünü 
söylemeliyiz, çünkü başarılı olursa yüzlerce insanı güçsüz bırakacak ve nefret edilen 
Teknolojik Araştırma ve Yenilik Parkı'nı (PIIT) etkileyecekti (ki bu arada sabote edilenler). 
kule çitlerinden birinin üzerine düştü) ve sonunda Vahşi Doğa'nın gücünün yardımıyla 
mükemmel bir şekilde elde ettiğimiz iğrenç Monterrey Uluslararası Havaalanı. 
 



Aynı şeyi başka yerlerdeki diğer güç kulelerine yaptığımızı duyuruyoruz, bu nedenle 
Vahşi tezahür ettiğinde aynı sonuçların tekrarlanması şaşırtıcı değil. 
 
ITS'nin Şili, Arjantin, Brezilya ve Meksika'daki erkek ve kız kardeşlerine, eylemlerini haklı 
çıkarma niyeti olmaksızın sokaklara dökülen ve intikam susuzluğunu gideren suçlar 
işleyen isimsiz erkek ve kadınlar için büyük bir güç. dünyadaki diğer Eko-aşırılıkçı ve 
Nihilist Terörist gruplar için kişisel tatmin ve güçle doludur. 
 
Atte. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Nuevo León 
-7 
 
Basın yayınları: 
http://www.milenio.com/region/caida-torre-cierre-autopista-aeropuerto-milenio-
noticias-monterrey_0_1004899884.html  
http://www.elhorizonte.mx/local/caen-tres–torres-de-alta-tension-y-blocka-autopista-
al-aeropuerto/1921850  
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http://www.elhorizonte.mx/local/caen-tres–torres-de-alta-tension-y-bloquea-autopista-al-aeropuerto/1921850
http://www.elhorizonte.mx/local/caen-tres–torres-de-alta-tension-y-bloquea-autopista-al-aeropuerto/1921850


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER`İN KIRKBEŞİNCİ BİLDİRİSİ (ARJANTIN) 
 
Görünüşe göre tatmin bizi bekletmeye karar verdi, ya da sadece bazı insanların 
beceriksizliği ve diğerlerinin kurnazlığı bizimle hedefimiz arasında duruyor. Bu, Eylül 
ayında, Üniversite Şehir muhafızı, bomba paketimizin IAFE'de terk edildiğinden 
şüphelendiğinde kanıtlandı ve haklı olarak, çünkü alışılmadık ve garip bir zamanda 
ortaya çıktı. Son başarısızlığımızı not alıyoruz ve bu sefer mail sistemi ile denedik, 
görünen o ki hala hedefi tutturamadık. Monte Grande del Correo Argentino'nun 
karargahında patlayan paket bombadan biz sorumluyuz, bir kişiye hitap ettiğimiz ve 
niyetimiz yolda patlamak olmadığı açık, ancak bir çalışanın dikkatsiz ellerinin başka 
planları vardı. . Etkilenen iki işçiyi (biri omzunda yaralar ve diğerini sersemlemiş halde) 
bırakmamız bize bir şey söylüyor: şans eseri kaçtılar. Bomba çok yüksek basınçta yüksek 
miktarda patlayıcı madde içeriyordu ve kimliğini açıklamayacağımız hedefimizin 
yaralanmasına ve hatta ölümüne neden olacak kadar şarapnel içeriyordu, sadece 
genellikle saldırdığımız türden önemli bir tekno-inek olduğunu söyleyeceğiz. 
 
Bununla insanlığın ilerlemesine karşı savaşın devam ettiğini ve durmadığını 
gösteriyoruz, şimdiki medeniyete, hem üst düzey temsilcilerine hem de altyapısına ve 
sıradan insanlara doğrudan saldırıyı hedefliyoruz. Medeni olan her şeye karşıyız ve 
nerede görsek saldırırız. Vahşi bir duruma ya da buna benzer bir duruma geri dönme 
niyetinde olmadığımız için söylemimizle herhangi bir tutarsızlığa düşmüyoruz, kitlelere 
ne yapmaları gerektiğini söylemekle ilgilenmiyoruz, çünkü biz bireyciyiz. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Arjantin 
Vahşi Takımyıldızlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLERİN KIRKALTINCI BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Holigan şeytanları 3 ve 4 Ocak geceleri yeniden ortaya çıktı. Benzin fiyatlarındaki ve 
temel sepetteki artış bahanesiyle, silahlı suçlular sürüsü yeniden kaos uygulamak için 
dışarı çıktı, bazıları sadece büyük mağazalardan ve self-servis mağazalarından 
çalabileceklerini, ancak diğerleri (bizim gibi) uygar yaşamın kırılgan statüsünün 
istikrarsızlaştırılmasına katkıda bulunmak ve insan uygarlığının çürüyen cesedi üzerinde 
neşeyle dans etmek. 
 
Bir yıl önce "gasolinazo"dan sonra Mexico Eyaleti ve Mexico City'yi sarsan çeşitli 
yağmalara katıldık, şimdi tekrar yaptık, bu yüzden Ecatepec, Tecamac'ta kayıtlı bu yeni 
soygun dalgasına katılımımızın sorumluluğunu alıyoruz , ve Meksika Eyaletinde 
Tlalnepantla ve Mexico City'de Iztapalapa heyetinde. 
 
bencil menfaatimiz için çeşitli ürünler çaldık , büyük ticari zincirleri kendi mallarıymış 
gibi koruyan sivillerle, zavallı piçler! her zamanki gibi otoritenin kıçını tekmeleyerek. 
 
Uzaktan polisin manzarayı nasıl hayranlıkla izlediğini gördük ve güldük, taksicilerin 
işyerlerini koruyan tüp ve sopalarla kendilerini nasıl silahlandırdıklarını gördük ve 
güldük, suçluların birbirlerini tanımadan diğer yağmacılara yardım ettiklerini gördük ve 
bir araya geldik. Tekrar güldü, toplum lanet bir şaka gibi, sözde ahlaki yargıları, böyle bir 
durum pahasına kâr etme fırsatı sunulduğunda umurumda değil. 
 
Bu nedenle, yağmaya karışan kişilerin şu ya da bu siyasi partiden "taşınmış" olması ya da 
mafyaya katılmak için onlara bir şey teklif eden marjinal olmaları ya da belirli ideolojik 
yasalar altında hareket eden "bilinçli" insanlardı, kaos istediğimiz için kitlenin içine 
sızıyoruz, bireysel suç faaliyetlerinin gelişmesini arzuluyoruz, bu durumlarda 
hissettiğimiz tüm tiksintiyi eylemlerle ifade etmenin geçerli bir yolunu görüyoruz. 
medeniyet, değerleri, kuralları ve ahlakı için. Bu nedenle, bu iddiadan yola çıkarak, 
Meksika Eyaleti Zumpango'da bir alışveriş merkezini yakan kundakçıların eyleminden 
mutluyuz, Mexico City'deki Venustiano Carranza'daki ve Veracruz'daki 
yağmalamalardan mutluyuz, çünkü her biri buna katkıda bulunuyor. bu lanet sistemin 
istikrarsızlaştırılması. Bazı suç ortaklarımız , Tultitlán, Coacalco ve Neza gibi yerlerde 
polisin gergin olduğunu fark etti , geçen yılki gibi yağmaların tekrar yaşanmaması için 
operasyon başlattı, sivil kıyafetli bakanlık polisi bile, sanki onun görünüşü gibi, 
sokaklarda scooter'larla dolaşıyordu. Bellerinde taşıdıkları 9 mm kare ile tanınmazdı ve 
hatta daha da fazlası HA! Sanki mahallede yabancıların varlığından haberdar değillermiş 
gibi... 
 
Bu Gregoryen yılı daha yeni başlıyor, eko-aşırılıkçı Mafya kargaşayı serbest bırakmaya, 
ölümcül bombaları patlatmaya, ayrım gözetmeyen yangınları başlatmaya ve insan 
hayatını almaya hazır. Misanthropos için kıtanın güneyindeki diğer ITS gruplarına karşı 
cesaret, güç ve tam suç ortaklığı Cacogen , Orman Yangını Cell , Terörist-Nihilist 
Tarikatlar ve orada yapay gerçekliği vahşi şiddetle inkar eden savaşçılar. 



 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Meksika Eyaleti 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Mexico City 
 
--------- 
Notlar: 
https://www.hoyestado.com/2018/01/video-previo-al-dia-de-reyes-saquean-y-queman-
aurrera-de-zumpango/  
https://www.youtube.com/watch?v=cPdHjwvsdi0  
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN KIRKYEDİNCİ BİLDİRİSİ (YUNANİSTAN) 
 

“Bizler, elimizde kaosla yaklaştığımız günlerin ışıklı gölgeleri arasında ufukta görülen ve 
yaklaşan o sapık, iblislerin tutsağı ve gaddar canavarlarıyız” 

 
Bir grup bireycinin, bugün Ekolojik-Aşırılıkçı Eğilim olarak bilinen şeyin temellerini 
atmaya başlamasından bu yana 7 yıl geçti, 7 yıl seçici ve ayrım gözetmeyen saldırılar, 
yangınlar, cinayetler ve bombalamaların yanı sıra sert eleştiriler ve öz-yönelimlerle 
geçti. Trendin oluşmasına katkıda bulunan hümanizmden ve değerlerinden uzak 
eleştirmenler, yansıtıcı metinler ve teorik alışverişler, medeniyete, insani ilerlemeye ve 
temsil ettiği her şeye karşı 7 yıllık terör ve kan, asimetrik savaş olmuştur. Trend bir 
süredir farklı yerlere yayılmaya başladı ve beklendiği gibi er ya da geç Atlantik'i geçerek 
eski kıtaya yerleşti. Suç ve terörist grup ITS artık Avrupa'da da faaliyet gösteriyor.  
 
Yunanistan'ın Batı uygarlığının beşiği olduğu söylenir ve uygarlığın ortaya çıktığı yer, 
düşüşün en belirgin olduğu yerdir. 
 
Çöküşü tüm ihtişamıyla gözlemlemek için Atina'nın "muhteşem" metropolünün 
kalabalık merkezinde dolaşmak yeterlidir: Bir doz ya da birkaç madeni para almak için 
kendilerini sürükleyen uyuşturucu bağımlıları, dilenciler ve herhangi bir ahlaksızlığa 
bağımlı ordular, düşmanlık ve çevrede elle tutulur gerilim, her yerde sefalet, bok ve 
pislik, burada ve orada çatışmalar, her düzeyde yozlaşma, yüzleri bitkin ve tiksinmiş , 
aşırı uygar vatandaşlar , kendilerini öldüren ama bağımlı oldukları ve aciz oldukları rutin 
tarafından tükenmiş. bırakmaya, teknolojilere, uyuşturuculara ve zavallı varoluşlarından 
kaçmalarını sağlayan her türlü embesilliğe bağlı, Facebook hesaplarını kontrol etmek 
için durmadan veya kafalarını lanet olası "akıllı" telefonlarının ekranından ayırmadan 5 
metre ilerleyemiyor ” Kendi doğasından uzaklaşmış, gerçek bir yaşamdan vazgeçmiş, 
kendi varoluşunu suni sunak üzerinde feda etmiş insanlar. lik, modernlik ve ilerleme. 
 
Ve tüm bu medeni felaketin ortasında, istikrarsızlaşmaya katkıda bulunmak için 
buradayız, eylemlerimizle bu lanet olası dünyayı asla kaos uçurumunun dibine 
itemeyeceğimizin farkında olsak da, en azından neden olacağımızın farkındayız. 
verebileceğimiz tüm zararlar. 
 
Bir avuç bireycinin bize sunulan karanlık gerçeklikle zar zor başa çıkabileceğinin 
farkındayız, ancak bu, boş boş oturup yaşayan ölüler gibi yaşayacağımız anlamına 
gelmiyor, içimizde hâlâ vahşi olan şey bizi buna zorluyor. yabancı ve zararlı olana 
saldırmak , en barbar ve vahşi içgüdülerimizi serbest bırakmak için , her şeyin zaten 
kaybolduğu açık olsa da. 
 
Gözlerimizin önünde olan dünya, insan ilerlemesinin ve uygarlığının durdurulamaz 
ilerlemesinin doğrudan sonucudur, gezegenin ve içinde yaşayan her şeyin mahkum 
olduğu kaçınılmaz felakettir , modern insanın insanmerkezciliğinin ve 
insanmerkezciliğinin ürünüdür . Yeryüzünde bir tanrı gibi hissetme arzusu, düzeltilmesi 



gereken her şeyi düzeltmek için artık çok geçti, hiçbir çözüm yok ve herhangi bir umuda 
yer yok. Bilinçsizliğimiz ve küstahlığımızla insanlar kendimizi kendi yok oluşumuza 
mahkûm ettiler ve gezegenin geri kalanının da bu intihar hezeyanı içinde bize 
katıldığından emin olana kadar durmayacağız. 
 
Modern insan genel olarak ilerlemeye ve yapaylığa yönelir ve bu ilerlemeye -kaçınılmaz 
olarak zihniyetleri verilir- çevrenin yok edilmesi ve vahşi yaşamın (insan ve hayvan) 
boyun eğdirilmesi, evcilleştirilmesi veya yok edilmesi eşlik eder. 
 
Bu nedenle, hem medeni düzenin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde hem de güler 
yüzlü köleler toplumunda sorumlulukları için hem insanları hem de yapıları ilgi 
odağımızda tutuyoruz. Bu nedenle ITS, medeniyeti ve ilerlemeyi temsil eden herkese ve 
her şeye seçici ve ayrım gözetmeksizin saldırır. 
 
Çünkü bizi uçuruma sürükleyen teknolojik ve bilimsel gelişmeleri geliştiren belirli bir 
grup insan olduğunun farkındayız ama aynı zamanda söz konusu teknolojilere âşık olan 
ve bunları sınırsızca tüketen hiper-uygar kitlelerdir. 
 
Şu andan itibaren - bu topraklarda pek çok kişinin bizi tanımayacağı düşünülürse - ne 
olduğumuzu ve ne olmadığımızı netleştirmek istiyoruz. 
 
İlk söylenmesi gereken şey, ne medeniyet karşıtı, ne ilkel, ne de dağda yaşayan kabileler 
oluşturmuş olduğumuzdur. ITS üyeleri burada, medeni yurttaş kitleleri arasında bir tane 
daha yaşıyor, otobüste yanınıza oturan ya da size gülümseyip "günaydın!" diyen bizleriz. 
gerçek kötü niyetlerimizi dünyanın geri kalanından gizlemek. 
 
Bizler, medeniyet ve onun hümanist ve ilerici değerleri içinde doğup büyüyen, ancak bir 
dizi bireysel ve kolektif deneyim ve gelişme nedeniyle, düşmanca bir sistemle barışçıl ve 
pasif bir birlikte yaşamayı kabul etmemeye karar vermiş modern ve medeni insanlarız. 
ve bize yabancı olarak, tekno-endüstriyel uygarlığın teknolojilerinden ve ürünlerinden 
yararlanan medeni insanlar olarak yaşadığımız gerçeğindeki tutarsızlıklarımızı kabul 
etsek bile, vahşi ve Çoğu medeni insanın yaptığı gibi içgüdülerimizi bastırmak ya da 
onlardan utanmak yerine medenileşmemiş gelişmek. 
 
Ve işte, eğer "saflık" ve tutarlılıktan bahsedeceksek, o zaman bizi eleştiren ve 
kendilerine "anti-kapitalist" diyenlerden, çalışmaya, tüketmeye, parayı kullanmaya ve 
genel olarak en çok katkıda bulunanlara değinebiliriz. kapitalizmin korunması için. 
Ayrıca "devrimci" olarak sınıflandırılan çok sayıda kişi veya grup hakkında, ancak 
"devrimci" eylemlerin veya " devrimlerin" mutlak kıtlığı hakkında bir şeyler söyleyebiliriz 
... kendi sonuçları ve her biri Ağzınızı açmadan önce aynaya bakın. 
 
Biz siyasi bir grup DEĞİLİZ ve siyasi amaçlarımız da yok. Eski hümanist ideolojileri ve 
dogmaları bir kenara atıyor ve üzerimizden atıyoruz. Hiçbir talebimiz ya da dilekçemiz 
yok, toplumu iyileştirmek istemiyoruz, sosyal adalet ya da eşitlik ya da "ezilen halk"ın, 



işçi sınıfının ya da burjuvazinin "hakları" için verilen mücadelelerle ilgilenmiyoruz, hepsi 
gidebilir. O konformist ve muhbirler yığını için de aynı şekilde, ona sadece en kötüsünü 
dilerler. Siyasi ideolojiler, mutlak hakikate ve akla sahip olduklarına ve şunu veya bunu 
başarmak veya geliştirmek için davalarına katılmaları gerektiğine diğerlerini ikna etmek 
isterler, siyasi iktidarın yönlendirmesini ve geri almasını isterler. Biz kimseyi ikna etmek 
veya takipçi istemiyoruz, devrimler veya reformlarla ilgilenmiyoruz. Tekno-endüstriyel 
sistemi devirmek veya yok etmek niyetinde de değiliz, çünkü bunun asla 
başaramayacağımız bir şey olduğunun farkındayız, gerçekçiyiz. Daha iyi bir yarın için 
umutlara veya hayallere yer yok. Hepsi kayıp mı? Evet, ama zaten kaybettiğimizi bile 
bile, hayatımızı başka bir şekilde tasavvur etmiyoruz. Bizler savaşçıyız ve içgüdülerimiz 
bizi bu şekilde davranmaya zorluyor. Bu hayatın bizim için tek anlamı düşmanlarımıza 
saldırmak, zarar vermek, elimizden geldiğince zehrimizi yaymak, sonuna kadar 
savaşmaktır. Ne cennetteki ilahi ne de yeryüzündeki anarşist olan herhangi bir gelecek 
cennete inanmıyoruz. Daha iyi veya daha adil bir dünya istemiyoruz, sadece her şeyin 
yandığını görmek istiyoruz. 
 
İTS, medeniyetin dayandığı değerlerin ve temellerin inkarıdır, ilerleme yalanının ve 
medeniyetin başarısızlığının kanıtı olduğu gibi, hukuki ve ahlaki bütün bir sürüye tabi 
olmasına rağmen, bunun canlı kanıtıdır. kodlar ve düzenlemeler hala bir hasta 
toplumuna uyum sağlamayı reddeden bireyciler var. 
 
egoist irademize kendini empoze etmeye çalışan herhangi bir yabancı kanuna veya 
ahlaka tabi değiliz . Tanıdığımız tek otorite, zamanın başlangıcından beri gezegendeki 
yaşamı ve ölümü akıllıca belirleyen ve düzenleyen vahşi doğa yasasıdır. 
 
Bizler, Vahşi Doğanın intikamı / aşırı savunması ve Tekno- Endüstriyel Sistemin , onun 
toplumunun, yaşamın yapaylaştırılmasının, nihayetinde medeniyetin tamamının 
reddedilmesi için mümkün olan her şekilde saldırma görevi olan Bireyci suçlular ve 
Terörist Nihilistlerden oluşan bir grubuz. , değerleri ve ahlakı. 
 

“Sistematik evcilleştirme ve yabancılaştırma sürecine katkıda bulunan herkesi düşman 
olarak görüyoruz, evet, bilim adamları, mühendisler, araştırmacılar, fizikçiler, 

yöneticiler, hümanistler ve neden olmasın? -ayrım gözetmeyen saldırı fikrini ve 
uygulamasını desteklemek- aynı zamanda bir bütün olarak topluma karşı. Neden 

toplum? Bu ilerlemeye, teknolojik ve endüstriyel sistemin ilerlemesine meyilli 
olduğundan, medeniyetin sağlamlaşmasına ve ilerlemesine katkıda bulunur . Onların 

sadece kendilerine söyleneni yapan koyunlar olduğunu düşünebiliriz ve bu kadar, ama 
bunu o kadar basit görmüyoruz, insanlar bu sistem içinde bir çizgi izliyor çünkü istiyorlar, 

eğer bir seçenekleri olsaydı, kesinlikle isterlerdi. iğrenç milyonerler gibi yaşamak, ama 
yoksulluk içinde çürüyorlar, böylece bizi evcil hayvanlar gibi boyunduruk altına alan bir 

sistemin ebedi sadık hizmetkarları oluyorlar.” 
- Vahşi Doğaya Yönelen Bireycilerin Beşinci Bildirisi 

 



Modern insan davranışının özelliklerini desteklemiyoruz: Yalanlar ve yalanlar, korkaklık, 
ikiyüzlülük, teslimiyet ve gerçekler ve sorunlarla karşı karşıya kaldığında cesaret 
eksikliği, modern insan, artık yer olmadığı için üzücü ve nefret dolu bir karikatürdür. 
sadece sanal ve yapay için olmasa da dürüst ve gerçek, acınası bir otomat ve kendi 
sefaletine düşen itaatkar bir üretici/tüketiciye dönüşmüştür. 
 
Tanımadığımız ve ortak hiçbir yanımız olmayan birçok varlıkla anormal bir şekilde bir 
arada yaşamaya zorlandığımız gerçeğine katlanamayız. 
 
Bununla birlikte , herkesin en çok sevdiği kısma geçiyoruz. 
 
- 3 Ocak'ta gereksiz kitleler yeni yılın gelişini kutlamaya devam ederken, Atina'nın 
dışındaki Barkiza kasabasında bir telekomünikasyon kulesini ateşe verdik. 
 
- 6 Ocak'ta Atina'da patlayıcı-yanıcı cihazlarla çifte saldırı düzenlendi. İlk hedef Agios 
Xaralabos kilisesiydi , dakikalar sonra biz zaten yerden çok uzaktayken, negatif ve pozitif 
kablolar tekrar bir araya geldi ve bu sefer Kaisariani bölgesinde park etmiş birkaç 
rastgele araca karşı yeni bir patlamaya yol açtı . 4 araçta yandı. 
 
Şunu açıkça belirtelim ki, bunlar bizim ellerimizin sorumlu olduğu tek saldırılar değil. 
 
Geçen yıl boyunca çeşitli saldırılar gerçekleştirdik, çeşitli nedenlerle şimdi doğru zaman 
olmadığına inandığımız için şimdi bahsetmeyeceğiz. 
 
Bu vesileyle, görüş alanımızdaki yapılara ve özel mülkiyete karşı bir sabotaj eylemi 
gerçekleştirmiş olsak da, insan hedeflerine yönelik bir saldırının da olduğunu 
vurguluyoruz . 
 
ITS/GITS'in Meksika, Şili, Arjantin ve Brezilya'daki kardeşlerini Wildfire'a tüm suç 
ortaklığımızı ve gücümüzü selamlıyor ve gönderiyoruz. Hücre , ayrıca yeni eko-aşırılıkçı 
ve nihilist komplocuların bulunduğu her yerde. 
 
Nerede olurlarsa olsunlar, insani ilerlemeye, medeniyete ve topluma karşı, isimsiz veya 
anonim olarak teşebbüs edenler için güç. Savaş devam ediyor! 
 
Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Yakında döneceğiz. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Yunanistan 
Küçük gruplar: 
-Gece Avcıları 
-İkonoklast Tarikatı 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN KIRKSEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (UÇURUM) 
 

Sonum başlangıcımdır. 
 
Abyss yükselir. Tünellerin sesi kulaklarıma çarpıyor. Kentsel griliğin tarlalarına ıssızlık 
içinde yürüyorum. Etrafımdaki her şey, her "normal" insansı, determinizmi ezmek için 
bir ayin yapıyor. Bir kez daha, harekete geçme ve Nefretimi açığa çıkarma fırsatını 
kullanıyorum. Kendimi mekanik “yaşam tarzı”ndan sapmamaya hazırlıyorum. Ölüm'ü 
çağırıyorum ve Kaos'un kalp atışlarının bir girdabına giriyoruz, bu da kanı bir pompalama 
motoruna, ayrım gözetmeksizin Yıkım ve Cinayete niyet eden insanlığı çözen bir 
geçersizleştirme libidosuna dönüştürüyor. 
Aşırı şüphecilik ve insan düşmanı deneylerde, herhangi bir insan düşüncesinin ötesinde, 
nichilist olarak aşağıdaki saldırıları talep ediyorum: 
 
-Yaşlıları taşıyan 2 minibüsün kundaklanması. 
Niye ya? Neden okuduğun kitaplardaki çocuklara nedenini söylemelerini istemiyorsun? 
Kahretsin! Onlar öldü? O zaman nedenini söyleyeceğim! Çünkü yaşlılardan nefret 
ediyorum! 

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 

 
-Merkezi bir yere hedefli bir şekilde tamamen ve ayrım gözetmeksizin bırakılan bir paket 
bomba. 
 
Neden "masum" insanları düşündüğümüz gibi düşünmüyorum? … Bir soruyla 
cevaplıyorum… Doğuştan donörümün hıyarı, nefret ettiğim damarları oluşturan 
mikroskobik meni ile döllenmeye götürüldüğüne inanmış mıydı? Biri benden doğmamı 
mı istedi? Ne olacağımı bilen var mıydı? Bazılarının vicdanı bir lanet olarak gördüğünü 
biliyor musunuz? Kahretsin , zavallı, o zaman hiçbir şey bilmiyorsun! Ben varoluşun 
gerekçesini aramıyorum, ne de suçlayacak birini arıyorum. Ölüm Kapısı'ndan geçen 
yaşam enjeksiyonu yoluyla varoluşun ahlaki ihlalini arıyorum. Anti-insan nefreti can 
damarım, damarımı Canavar'a dönüştürüyor. 
 
İnsan vicdanının şakası ve yarattığı şey, nihilist kahkaha, bilinçsiz sinizm ve insan 
sevmeyen tutkuyla karşı karşıya geliyor! “Siktir git” dediğimde, hayatımda söylediğim en 
içten şey olabilir! Keşke çığlığım hepsini yaksa ama bir bok yapamaz! Hahahahahaha ! 
Bu yüzden saldırı başarısız olsa bile ateş, zehir, bombalarla denemeler yapmam 
gerekiyor. Bir dahaki sefere, Şeytanlığımı tatmin edene kadar öyle olmayabilir. bencil . 
 
Polislerin söylemlerine bir "alternatif" önermek umurumda değil, kendi bildiğin gibi 
yapmana izin vereceğim, çünkü bu zaten bir sohbet değil! Yine de kalbimi kırdılar çünkü 
"mesajımı" dünyayla paylaşmadılar! Hahahahahahahaha ! _ Eylemlerim ve iddialarım 
kişiseldir ve onlardan istediğim gibi zevk alacağım. Bunda sadece kuralları ben koyarım. 
Bu sefer hatalarımı öğrendim ve onları tekrarlamayacağım. Ama benim için önemli olan 



tek şey deney yapmak. Gerçekten iyinin ve kötünün ötesinde ve sadece kelimelerle 
değil. 
 
Teorik olarak ahlakı yasakladıklarını düşünenlerin hepsi beni hastalıklı bir şekilde 
güldürüyor. Ahlakı yok etmek için bıçağı alır ve kemiğe ulaşana kadar eti deler. Kendimi 
nihilist bir şekilde yeniden yaratmak için etiğin temellerine ahlaksızca saldırıyorum . 
Modernitenin evrimsel hastalığı ve antroposen eğitim tezahürlerinin yarattığı 
içselleştirilmiş hümanist duygusal sınırın normal nihilist ve hoşgörülü tavrının ötesine 
geçmek . 
 
Herhangi bir yargı düşünce yoluyla gelir. Benim için var olmayan bir dünya. Tek 
duyduğum, ağız dediğimiz bir delikten çıkan kusmuk. Düşüncenin gerçeklikle ilişkisi 
benim için insanlık durumunun kendisi kadar aşağılıktır. Yargılamıyorum , haklı 
çıkarmıyorum, Hiçlik örneğini alıp Yaşama saldırıya ve Ölümle flört etmeye 
dönüştürüyorum. Bir organizmayı yiyip bitiren bir avuç vicdan gibi her türlü etik soruyu 
silerim. Yaratılışını varsayılan "gerçeklik" ile uzlaştıran bir kavram olarak. İnsanların soyu 
şu anda yok olsaydı, hiçbir şey olmazdı, ancak bunu anlatacak bir bilinç olmazdı. 
Sofistike insan yapaylığı değilse, etik nedir? Değerleme uzmanının yatıştırıcı ve aldatıcı 
anlaşması değilse etik nedir ve neye değer verilir? Değerler nedir, ancak “insan” 
varlığının devamına olan bir inanç eylemi midir? Değerler, metafizik olsun ya da 
olmasın, insanın uçurumun boşluğuna düşmemesi, kendine bakıp hiçbir şey görmemesi 
için anlaması gereken bir daldır. 
 
İnişimde nasıl hissettiğimi veya kim olduğumu tarif edecek kelimeler yok. Dil, egomu 
sınırlayan gereksiz insan sesleri ve kutsal yazılar yığınıdır. Temelsiz nihilizm, en azından 
benim için Antihuman'ı sona erdiriyor. Keşke metafizikten kurtulabilseydik! Ama 
özellikle imajın herkesi kendisine ev sahipliği yaptığı ve ideolojiyi pekiştirdiği günümüzde 
hiçbir şey beklenemez. İyinin ve kötünün ötesinde tek bir anlama gelir. Bu kavramı 
yeniden kurmak zorunda bile değilim. Bu insan anlayışı. 
 
Ben kapalı bir devreyim ama etrafındaki dünya olmadan var olamayacak bir devreyim. 
Ben bir ruh değilim. Hiçbir şey etik olarak önemli değildir. Önemli hedeflerim yok ve 
diğerleri o kadar önemli değil. İnsan hayvanına ve onun varoluşunun izdüşümüne 
yönelik horgörümde, keşfedilmemiş topraklarda tam bir Nihilizm deniyorum. İnsan 
tarafından dayatılan "ruhsal" veya "fiziksel" sınırın çözülmesini arıyorum. İdeolojik 
bölümlere ayırmaya açılan pencereyi açan ruhun beden yoluyla enjeksiyonunu 
reddediyorum . Etin kendi yaşamı vardır ve metafizik kapı reddedilir. Tanrı'yı hiçbir şeyle 
değiştirmeden inkar ediyorum ve bu yüzden Şeytan'ım. Her etik ve ideoloji için her 
zaman Şeytan olacağım. 
 
Ruhu inkar edebilmek için tüm yönleriyle bilmek gerekir. Medeniyet tarafından "el 
değmemiş" kişilerin özgürlük yanılsaması, hahahahahahahaha , bu başka bir kölelik 
biçimidir, hümanist bir gerçeklik reddi biçimidir. Misantropi, Nihility aracılığıyla gerçek 
bir deney mi olacak yoksa Mesih'in iradesi mi olacak? Sen seç. Benim insan 



düşmanlığım, "insan varoluşunun" merkezindeki bir bomba. İnsan durumunu ve 
dolayısıyla insanı doğası gereği yapay bir hayvan olarak görüyorum. 
Algı/değer/yargı/gerçek/eylem dünya ile bilişiniz ve uzlaştırmanız hatalıdır. Eğer insan 
bilinci "insan olmanın" bir "ayrıcalığı"ysa, ben sadece en yüksek sınıfın embesilliğini 
görüyorum ve çıkmazı kucaklayarak nichilist bir şekilde ona saldırıyorum. 
 
Yazdığım her şey kan, ter, et ve meni. Bu, gerçekle doğrudan temas halinde Uçurumdan 
yayılma anında kendisini çağıran Ruhumu yaratır. Geri kalan her şey, nihilizm yoluyla 
yok edilecek hümanist çöplerdir. İnsan ruhu bugün çok yaygın ve her kelime geri atılan 
ishaldir. İdealizm, insanların doğanın döngüleri tarafından böcekler gibi ezilmesi gibi 
ezilir. Elbette her egonun özleminin, tutkusunun ve ibadet etme arzusunun gerçeklikle 
temasta asla aynı olmayacağını bilmek. İkisinin korelasyonu tamamen dışlanmıştır. Ama 
bu benim ve Vasiyetim için bir engel değil, sadece bir kabul ve idraktir. 
 
Eşsizliğe inanıyorum, ancak onu bir değer olarak gören bir ideoloji olarak değil, yalnızca 
insan doğası içinde asla tamamlanamayacak sonsuz bir savaşı analiz etmek için 
indirgeyici bir araç olarak inanıyorum. Stirner yıllar içinde bir ideoloji haline geldikten 
sonra , ideolojinin insan doğasının bir parçası olduğunun ve yaklaşımı ne olursa olsun 
özgürlüğün bir hastalık olduğunun parlayan bir örneğiydi. 
 
İdeolojik bir bilinç yaratmak isteyenlere ya da hadi buna bilinç diyelim, determinizm ile 
özgür seçim arasındaki açık ayrım nerede? "Egemenlik" ve "özgür ilişkiler" arasındaki 
açık ayrım nerede? Sanırım cevap ellerinde çünkü hepsi bu "saf" ilişkileri gerçekte 
yaşadılar ve onları nasıl çözeceklerini biliyorlar. Ve nasıl yapılacağını öğrenmek için 
zihinlerini başkalarıyla nasıl senkronize edeceklerini! Ama öyle görünüyor ki bazıları, 
insan- Hıristiyanlığın mirası arasında hak ettiği yeri alan sonraki kalıntılar olmaya yemin 
etmiş görünüyor . 
 
Anti-anarşist bir savaş ya da anti-faşist bir savaş yürütmediğimi açıklığa kavuşturmak 
için, bunlar umurumda olmayan lanet olası endişeler. İnsanlarda o kadar çok ikiyüzlülük 
gördüm ki onları unutamam. Fikirler için değil, alışkanlıklar için çok eziyet gördüm, gizli 
ama aynı zamanda kaba ahlakçılık gördüm, zamanını boşa harcayan, dolaylı ve 
doğrudan bana ihanet eden birçok insanla tanıştım. Nefretim başka alanlara taşındı, 
başka bir şey oldum ve beni yarattığınız için hepinize teşekkür ediyorum! 
 

Ayrıca ITS olarak bilinen Uluslararası Terörist Mafyanın bir parçası olduğumu ilan 

ediyorum. Bencil komplocular arasında, ortak çıkar için suç teşkil eden bir teklifi kabul 
ettim. Bu, anarşistlerinki gibi manevi bir birlik değildir. Ben çevreci değilim, kendime 
demeyi sevdiğim gibi nihilist bir insan düşmanıyım. Tabii ki kelimeler hiçbir şey ifade 
etmiyor ve belirli bir bağlamda ve kendi yararım için kullanılıyor. 
 

“ITS artık sadece eko-aşırılıkçı bir grup değil, aynı zamanda en güçlü egolardan , en 
yalnız, en izole ve medeniyete/insanlığa en küskün bireylerden beslenen bir gruptur, ITS 
içinde maneviyatı paylaşmayan insanlar da var, hayır inançları var. , onların tanrıları ya 



da buna benzer bir şeyleri yok ve biz buna tamamen saygı duyuyoruz, çünkü amaç 
yıkımdır ve çok fazla "inanç bağlılığı" veya çürümüş ve çökmekte olan bir ideolojiye 

başka herhangi bir bağlantı değil. Başka bir deyişle, ITS'yi düşündüğümüz ve yaptığımız 
her şeyi temsil eden, her yerde hareket etmek için gizli, sürekli ve mobil bir tehlike, 

durdurulamaz ve tehlikeli olan benzersiz, orijinal bir grup yapmak istiyoruz”. 
-X 

 
Bencil saygı temelinde, paylaştığımız somut şeyler temelinde, anarko-Hıristiyan 
dayanışmasının temellerini ortadan kaldıran ve çıkarlar arasındaki gücü en üst düzeye 
çıkarmaya çalışan arzularımızın tinselleştirilmesi için değil, yapaylığa karşı 
içgüdülerimizin somutlaşması için birleşiriz. bu hümanist açıdan dindar dünyanın yıkımı. 
 

“Bilginin genişlemesi ve benmerkezci deneyler bizim gibi bireyciler için çok önemlidir, 
hayvan şiddetini daha aşırı derecelere yükseltmek kişisel savaşımızı benzersiz kılar, 

böylece deneyimlerimizi deneyimleyebilir ve besleyebiliriz, günün sonunda, ITS sadece 
bir Somut gerçeklerle öğrenip öğretebileceğiniz, bir terör örgütünün sadece çürümüş 
ideolojilerin üyeler arasında paylaşıldığı bir çember "olması gerektiği" fikrini yerle bir 

eden, yok etme arzusuyla bireylerin zamansız buluşması. Her şeyden önce tutku ! ” 
-X 

 
misantropos Cacogen , nihilist anti-politik şiddetin bir sevgilisidir. Bu dünyanın 
küçüklüğünde terör eğlencelidir! Zevk ve cinayete yönelik "saf olmayan" girişimlerim 
henüz bitmedi. Hümanizmin tüm yönleri öldü! Yaşasın ölüm! Kim Nihil'in yoğunluğuyla 
yüzleşecek ve hayatta kalacak güce sahip olabilir? O halde ortaya çıkan soru şudur: 
Hıristiyan bir "seyirci" olmak yerine kim nihilist olur ? 
 
Nihilist Saldırgan, Misanthropos Cacogen - Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN KIRKDOKUZUNCU BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

"Medeniyet pisliklerin arasında yaşamak istiyorsa, onu şımartacağız." 
-X. 

 

* 
 
Suç ortaklığı gitgide artıyor, daha önce dağılmış olan bireyciler, tek bir amacı, yıkıcı 
Kaosu, istikrarı bozan ve içgüdüsel cinayete dayalı tokluğu olan bireysel ve kolektif bir 
projeyi yükseltmek için Egoistler Birliği'nde bir araya geliyorlar. 
Sınırlar arasında ayrım yok çünkü onları tanımıyoruz, bize rehberlik eden tek şeyin 
güneş ve ay olduğu, ekosistemlerin ve iklimlerinin değişkenliği olduğu için dönek 
göçebeleriz, bu yüzden La Mafia muazzam okyanusu geçti ve başka topraklara ayak 
bastı, bu bizim suçlu sevincimizin sebebidir. 
Görünmez Tehdit yoluna devam ediyor ve hiçbir durma belirtisi göstermiyor. 
 

* 
 
Herhangi bir umut olmadan hedefimizi görselleştiriyoruz ve hayatımızı bireysel 
Savaşımızda beslenen güçlü deneyimlerle doldurma hedefiyle Büyük Tüketiciyi 
"uyandırdık", bu yüzden tüm bunların başından beri onları seçtik, pironal değerlerimiz 
daha fazla. anti-hümanist bireyselliklerimizin yaşayan görüntüsünden daha fazla. Uygar 
olan her şeye, modern insanlığa olan nefretimizin yansıdığı yerde, her şeyin yandığını 
görme arzusu bizi tüketiyor ve bu yüzden bir süre önce biraz suç ortaklığıyla sokaklara 
çıktık, bir kez daha herkese karşı hastalıklı aşağılamamızı somutlaştırdık. 
 
-21 Mart 2017: Ecatepec'te benzin, napal ve termitten oluşan yangın çıkaran bir cihazla 
birkaç polimer tüpün (içme suyu sistemi için kullanılan) yanındaki bir lastik yığınını ateşe 
verdik, Mart ayıydı, Rüzgarlar kuvvetliydi, bu da yangının tüplere ulaşmasına ve 
tamamen yanmasına neden oldu, kayıplar milyonlarcaydı. Yetkililer bunun bir vandalizm 
eylemi olduğunu söylediler, haklılar. Gökyüzü karardı ve yukarıdaki ifadeyi tekrarlıyoruz, 
sizi aşırı uygar pislikler, bokun arasında yaşamak istiyorsanız, sizi mecbur edeceğiz! 
 
- 25 Mayıs 2017 : Ecapetec'te bir “ Modatelas ” mağazasına yangın çıkaran cihaz 
yerleştirilmiş , küçük cihaz başarılı bir şekilde mağazayı ateşe vermiş ve tamamen 
yakmış, mağazanın güvenlik kamerası olmadığını ve özel olduğunu söylersek çok kolay 
bir şey. son derece yanıcı malzeme (kumaş) satmak. Yangın diğer işyerlerine de ulaştı, 
güzel yangın, çok kontrolsüz ve küstah! 
 
Bu saldırıları bir süre önce gerçekleştirdik ve şimdi sadece suç ortaklarımızın stratejisi ve 
rahatlığı için ve ayrıca Mafya'nın Avrupa'ya doğru genişlemesini kutlamak için onların 
sorumluluğunu üstleniyoruz. 
 

* 



Döngüler sona erer ve diğerleri başlar, stratejiler örülür ve yol boyunca öğreniriz, 
köpeklerin kurtların takip etmeye devam etmesine izin verin. 
 

"Dünya, Dünya'ya olan sevgisinin ne kadar az olduğunu gösterdi ve bu bana insanların 
boka eşit olduğunu söylemeyi öğretti" 

 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Meksika  
-Pagan Dağ Tarikatı 
-Anonim Kaotik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ)   
 
Bir kez daha eko-aşırılıkçı ve insan düşmanı eylem uçurumuna gitmek için 
barınaklarımızı terk ediyoruz. Derinliklerine dalıyoruz, yaşayan ruhlarıyla sohbet 
ediyoruz, bize öğüt veriyorlar, mutlu oluyorlar ve bizi alkışlıyorlar. Evet, alkışlıyorlar 
çünkü herkesin kendilerini ziyaret etme isteği ve damarlarındaki kan miktarına sahip 
olmadığını biliyorlar. Kaos ve güzelliğin yüzlerini, hala yüzeyde olan bizlere hala ilham 
veren eylem bedenlerini görmeyi başaran birkaç kişi var. Er ya da geç ruhlarımızın 
sonsuz sonsuzlukta birleşeceğini biliyoruz. Ve orada oturduğumuzda, kendilerini atıp 
geri dönmeye cüret edenlere öğüt verip alkışlayacağız... 
 
Bilinmeyene, Görünmeyene, Anlatılmaza emanet edilen ruhlarımızla yola çıkıyoruz. 
Dünyanın kutsaması ile sırtımızda patlayıcı yük, ateşlemeyi isteyen mekanizma ve 
düşman kanıyla şehri dolaşıyoruz. Elimizde Kaosla ölüler arasında yürürken, suç 
ortaklarımıza ve depolanmış silahlarımıza yaslanarak temkinli hareket ediyoruz. 
 
13 Nisan Cuma günü Silva Henriquez Katolik Üniversitesi'nin (General Jofré 462) önünde 
bir paket bombanın terk edildiğini yanlış anlayarak iddia ediyoruz. Mesajsız patlayıcı 
paketimiz herhangi bir öğrenci pisliğine yönelikti, ama aynı zamanda yoldan geçen bazı 
meraklılara da yönelikti. Herhangi bir insan için kanlı ve ölümcül patlamayı özledik , tam 
olarak kim olduğu bizim için önemli değil, fakir veya zengin, kadın veya erkek, çocuk 
veya yaşlı adam. Bununla, herhangi bir teorik daldan, herhangi bir siyasi akımdan, 
beceriksiz ve nahoş herhangi bir öğrencinin ITS mafyasının eylemleri için bir hedef 
olduğunu ve olacağını da açıkça ortaya koyuyoruz. 
 
nipelimiz patlamamış (henüz), belki çöpe gitti ve bir gün bir çöpçünün parmaklarını 
patlatacak ya da kim bilir. Önemli olan, eko-aşırılıkçı niyetlerin bozulmadan kalmasıdır. 
Güneydeki ITS saldırıları dizisi, ne Şili istihbarat soruşturmaları ne de terörle ilgili en son 
mahkumiyetler hiçbir şeyi durdurmuyor. Biz HMB-ITS, gerçek teröristler, özgür, vahşi ve 
cezasız dolaşıyoruz, onların yeni terörle mücadele yasalarını umursamıyoruz. Bencil ve 
insan düşmanı yolumuz tüm olumsuzluklara rağmen devam edecek, patlama veya 
yangın sesi sizi uyaracak, dikkat etmeyin. Biz görünmez, tedbirli ve sabırlı tehdidiz, İTS 
mafyasıyız… 
 
Bu patlamayla güneyi tekrar Kaos ile doldurmayı amaçladık, neden olacak bilmiyorum 
ama güney son zamanlarda sakindi, Flores'in inancından bazıları korkmuş gibi 
görünüyor, şey, biz değil, ve insanları incitmeye yönelik bu ayrım gözetmeyen girişim 
bunu kanıtlıyor. 
 
Saldırımız, Dünya'da Vahşi olan her şey adına, döngüleri ve uygarlık için korkunç 
tezahürleri adına. Bilinmeyen bizi birkaç gün önce aradı, çağrısı herkes tarafından fark 
edilmedi ama bedenlerimiz tarafından değil, Vahşi'den gelen o mesajı duyduk, 
Dünya'nın o hareketi bizi uyandırdı ve kulaklarımıza fısıldadı: "Şimdi, ruhum tarafından, 
dikkat et". Ve öyleydi… Onun Adına kendimizi atıyoruz… 



 
Conditt'in ruhuna da gidiyor , evet, girişimimiz sizin adınıza, ayrım gözetmeyen 
savaşçınız, şanlı ölümünüz ve yaşamınız için gidiyor. Bombalarınız ve cesaretiniz bizim 
gibi bireycilere örnek. Savaşçı Mark, uçurumda görüşürüz! Ruhunuzu yüceltiyoruz ve 
her patlamada onu canlandırmaya çalışıyoruz! Senin adına kendimizi atıyoruz... 
 

“(…) Dürüst olmak gerekirse, bu kadar çok kokuşmuş ve pis insanla çevrili olmaktansa 
sık bir ormanla çevrili olmayı tercih ederim (…)” 

-Mauricio Morales 
 
Şimdilik bu kadar, hiç beklemediğiniz bir anda geri döneceğiz, uygar dünyaya karşı ayrım 
gözetmeksizin yolumuza devam ediyoruz. İki yıldan fazla bir süredir ITS'ye hayat 
vererek, onların tüm istihbarat cihazlarından sıyrılarak özgür ve cezasız kalıyoruz. Artık 
el yapımı meme uçları değiller, artık fosfor tozu değiller, artık sadece bıçak değiller, 
hayır! Bedenlerimiz olacaklar için sağlam, bırakın Okült ne zaman isterse söylesin... 
 
Medeniyete, insan ırkına ve ilerlemeye karşı savaş! 
Dünya ve Egolarımız için Amerika ve Avrupa'daki mafya kardeşlerini öne çıkarın! 
Savaşçı Mark Conditt'e sonsuz zafer! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler 
-Mistik Orman Horde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİBİRİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
  
Bizi ayıran güvenlik ve yanımızda Vahşi ile tekrar dışarı çıktık, doğaçlama patlayıcı 
cihazlarımızı karanlıkta yaptık ve atalarımızın çevreyi "temizlemek" için kullandığı eski 
copal dumanına sarıldık. 
 
Bu sefer iğrenç Meksika Eyaleti'nin eteklerinde iki hedefe gittik, López Portillo 
Bulvarı'ndaki (Tultitlán ve Coacalco arasındaki sınır) ilk Toks restoranı , oradan ayrıldık, 
bugün, 18 Nisan, şafaktan önce, bir bomba yapıldı. bütan gazı kutuları ve el yapımı 
astar, hepsi tavlanmış tel ile birbirine bağlanmış. 
 
Sadece birkaç dakika bekledik ve yaklaşık üç metrelik bir ateş topu metrelerce 
yankılanan cehennemi bir sesle varlığını duyurdu, bizim saldırımız restoranın 
pencerelerini ezdi, bu saldırıyı merkezin hemen önünde gerçekleştirdik. ne kahrolası 
kameralarının, ne model vatandaşlarının ne de boktan polis memurlarının terörist yıkım 
arzumuzu engelleyemeyeceğini veya durduramayacağını gösteren belediye video 
gözetimi . 
 
Aynı caddede (Coacalco ve Ecatepec arasındaki sınır) bir Banco Azteca ATM'sinin 
içindeki ikinci eseri daha şafak sökerken terk ettik ve bir kez daha güvenlik duvarlarını ve 
kamu ve özel güvenlik kameralarını atlattık. 
 
Bu bankaya saldırdık çünkü bizi memnun etti, motivasyonlarımızda sıkıcı siyasi içerikli 
konuşmalar ya da ekonomik sahte eleştiri yok , sadece hedefimiz yakınımızda olduğu 
için, köleleştirilmiş nezaketle dalga geçmek ve bencil saldırımızı tatmin etmek için 
saldırdık. içgüdüler. Bombalarımızın susturulması önemli değil, hala patlatmak ve yıkıma 
ve yaralanmaya neden olmak için daha fazla malzememiz var! 
 
Bugünkü patlamalarda yalnız terörist Mark Conditt'in lanetli hatırası vardı . 
 
Amerika ve Avrupa'daki ITS grupları için güç! 
Yanlış insanlara ve saldırganlara selam olsun! 
Vahşi yanımızdayken: 
 
Meksika'nın Vahşi Devletine Yönelik Bireyciler 
- Vahşi Ouroboros 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİ İKİNCİ BİLDİRİSİ (İSPANYA) 
 
Şiddetli gök gürültüsünün, deforme olmuş ve yapay hiper-uygar insansı bir kitlenin 
yaşamadığı, bitki örtüsü olduğu “Eski Kıta” şehirlerine çarptığı şimdiden duyulabilir. 
Trajik bir şeyin gelişini haber veren fırtınalı rüzgar şimdiden duyulabilir . İnsanlık dışı 
kara bulutların ilk damlaları düşmeye başlar, gökyüzünü bilinmeyen karanlıklarıyla 
kaplar... 
 
İşte fırtına! Herkes bunun er ya da geç olacağını biliyordu! Hiper-uygarlar garip bir 
şekilde gökyüzüne bakıyorlar, hala neyin geleceğini bilmiyorlar... Ama yıkımın, kaosun, 
ölümün, terörün gözlerinin içine baktıklarında onları ele geçirecek ve saklanmak için 
kaçacaklar. Ancak birkaçımız fırtınanın çağrısını, gök gürültüsünün kükremesini, rüzgarın 
ve yağmurun çığlığını duyuyor ve ona yeni bilenmiş bıçaklarla gidiyoruz, aşağılık 
kahrolası insanlığa karşı nefretle doluyuz... Çünkü... bizler, ölümden zevk alan, insan 
sefaletinden zevk alan bencil vahşileriz! 
 
Bu fırtına ITS Mafyasıdır. Bu yılın Ocak ayında Atlantik'i geçerek Yunanistan'a ulaşan ve 
bugün, sadece birkaç ay sonra, eko-aşırı suçlular ve nihilist teröristler grubu, şimdiden 
diğer iki Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor. 
 
Tekno-ahlaki topluma ayrım gözetmeksizin saldırıyoruz, çünkü dumanlı şehirlerde 
çürüyen, cansız makineler gibi işten eve, evden işe sürüklenen, varlığının her saniyesini 
aşağılayan o gülünç şey insanlıktan iğreniyoruz.  geleneklerinden, rutinlerinden, 
özlemlerinden, yaşamlarından nefret ediyoruz… hepsini ölü görmek istiyoruz! Aranızda 
yaşıyoruz cılız insan çöpü, hiç şüphe duymadan yaşıyoruz, sadece birkaç koyun daha, 
fark edilmemek için gereken anda gülücükler çekiyoruz, toplu taşımada size dostça bir 
koltuk veren o kibar yaratıklarız.. o gülümsemeler bizim cinayet niyetimizi saklıyor! 
 
Salgının moraline ölümcül bir darbe vurduk, doğal özünden uzak yaşayan o aptal evcil 
hayvana nasıl empati duyacağız? Vahşi Doğanın aşağılanmasında masum insanlar mı 
var? İkincisine inanan, aldanmıştır, hümanisttir ya da aptaldır (ya da üçü de). 
Saldırıyoruz, evet, hümanist değerlendirmelerin ikiciliğine aldırmadan, zengin ya da 
fakir, erkek ya da kadın, beyaz ya da siyah fark etmeksizin modern insan düşmanımızdır 
ve bunda sıkıcı ahlaki ayrımlar yapmayız. Yoksa Vahşi Doğa, kendisini karakterize eden 
vahşilikle kendini gösterdiğinde ayrımlar mı yapıyor? Bu kıtanın eski barbar savaşçıları 
ayrım mı yaptı? Bu soruyu Viking "kuzeyin canavarları" tarafından katledilen tüm nüfusa 
sorabilirsiniz. 
 
Eylemlerimizde ulaşılacak siyasi bir hedef yok, herhangi bir devrim peşinde değiliz, 
herhangi bir talebimiz yok, zamanda geriye gitmek de istemiyoruz. Dikkat ediyoruz 
çünkü dağları, ormanları, nehirleri, vahşi hayvanları, Ay'ı gizleyen o Bilinmeyen Güç... 
tsunamilerin, depremlerin, volkanların taşıdığı... o güç de bizde, karanlık, şiddetli ve ilkel 
formda. içgüdüler. Bizler medeni insanlarız, ancak medeni hayatın tüm yüzyıllarının bu 
içgüdüleri ortadan kaldırmayı başaramadığını biliyoruz. Modern insan onları bastırır, 



tatminsiz bırakır, tanrıçalarına zincirler Akıl… Onları özgür bırakacağımız, kaosu 
kucaklayarak bir an için doyuracağımız anları kadim bir sabırla bekliyoruz! 
 
Görüldüğü gibi özne olarak bizler ile nesne olarak Doğa arasında seküler ve modern 
ayrımı yapmıyoruz . Biz Vahşi'yi aşırı derecede savunan pagan savaşçılarız ama Vahşi'yi 
bize yabancı bir şey olarak anlamıyoruz. Aksine, Uzaylı bizim için her düzeyde uygar 
yaşamdır ve bu nedenle ona stratejik olandan daha fazla düşünmeden saldırırız. 
 
Daha iyi bir yarın için umudumuz yok, bu eşitsiz savaşta bizi bekleyen sonun farkındayız. 
Ve yine de, eskilerin yaptığı gibi saldırıyoruz. 
 
Bu nedenle, 18 Nisan gecesi bir çöp torbasıyla Valensiya kentinden dışarı çıktığımızı, 
içinde yiyecek kalıntısı olmadığını, ancak patlatmak için tasarlanmış küçük bir patlayıcı 
ile yaklaşık 5 litrelik bir yangın çıkarıcı cihaz olduğunu iddia ediyoruz. dakikalar sonra, 
eser aktive edildi, bu, yangını genişletmek için ve bazı soylu vatandaşların olması 
durumunda onu söndürmek için. Kararlı yürüdük ve eskileri göz önünde bulundurarak, 
ceplerimizde Bilinmeyen'in ruhlarının bahşettiği pagan savaş tılsımlarını taşıdık. Cihazı 
gelişigüzel bir şekilde sokağın ortasına, bir sıra arabanın yanına bıraktık, sakince 
sigortayı yaktık ve sessizce olay yerinden kaybolduk. Yerel basında yangınla ilgili bir şey 
okumadığımız için meydana gelen hasarı öğrenemesek de, olay yerinden uzaklaşınca 
patlamayı duyduğumuz için cihazın devreye girdiğini ve el yapımı sigortanın yandığını 
biliyoruz. doğru ve yangın dikkatimizi çekti. arayın. Huzurlu medeni gecenin 
normalliğine ve istikrarına hediyemiz gidiyor... 
 
Bu vesileyle, ateş, egolarımız istediği için maddi hedefleri tüketti, ancak aynı zamanda 
medeni yaşamı yöneten hümanist değerleri karbonlaştırdığımız, irademizi anonim 
vatandaşların mülkleri üzerinde otoriter bir şekilde empoze ettiğimiz ve iki terimliyi yok 
ettiğimiz bir saldırıydı. iyi-kötü onun yıkıntıları üzerinde bencil çıkarlarımızı yükseltmek 
için. Kim bilir bir daha ne zaman ve nerede karşımıza çıkacağız, kim bilir o zaman hangi 
eseri veya silahı saklayacağız ve amacımız maddi mi yoksa insan mı olacak… Ruhlar bu 
savaşta bize yol göstersin! 
 
Amerika ve Avrupa'daki mafya terörist kardeşlerine güç! 
Wildfire için de güç Hücre ve isimsiz saldıran herkes için! Ve 7 bombalı terörist Mark 
Conditt'i özel saygıyla anıyoruz! 
Mafya fırtına gibi genişliyor… Elimizde kaos var! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – İspanya  
-Animist Suçlular 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Bir ata intikamı örneği daha infaz edildi, bıçağımız yine kana bulandı, durumun çılgınlığı, 
öfkeli ve sinsi bakışlarımızı hedefin etine odakladı, Vahşi'nin karanlık güçleri bize eşlik 
etti ve bizi harekete geçirdi. 
 
Anlatılmaz, ölü insanların kirli etine aç bir akbaba gibi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi 
sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi sinsi, biz yüzlerce yıl önce katliam 
yapamayan sapkınlarız, atalarımız hümanist inançlarını reddederek ölenler, engizisyon 
ateşlerinde yananlar, kemikleri toza dönüşmüş toprakla birleşip her şeyin ve hiçliğin bir 
parçasını oluşturan, hiçbir uygarlıktan uzak kadim kültürlerin yok edilmesine bin kez 
lanet eden lanetli ruhları hala aramızda. 
 
Okültün ve Bilinmeyen'in temsili Miclantehcutli, 18 Nisan'da bir Katolik kilisesine girdi, 
yanına birini almak arzusuyla, kim olursa olsun, bizi rahip Ruben Díaz Acántara'ya 
götürdü , Meksika Eyaleti, Cuautitlán Izcalli'deki "Nuestra Señora del Carmen" kilisesinin 
maksimum temsilcisi. 
 
Pis rahibe ulaştık ve onu bıçaklamadan önce Nahuatl dilinde birkaç kelime söyledik , 
aralarında ataların laneti de vardı: 
 
TEHUIHUICALLIZTLI! * 
 
Basın onunla tartıştığımızı söyledi ama bu yanlış, çünkü bu rahibin dindar hayatında 
duyduğu son sözler, yüzyıllar önce evanjelizasyon ve kolonizasyonla ortadan kaldırmaya 
çalıştıkları dildeydi. Belediyenin daha geçen hafta iki polis memurunun organize suç 
tarafından öldürülmesiyle vurulmuş olması bizim için önemli değildi. Sorunsuz bir 
şekilde yapabileceğimizi ve burada olabileceğimizi daha da kanıtlayarak, sessizce bu 
sorumluluk mektubunu yazıp, işe yaramaz, mağrur ajanlarınızla dalga geçiyoruz. 
Nitekim bizim eylemimiz, daha önce paket bombalar, patlayıcılar, tapınaklara ve 
kiliselere yönelik kundaklama saldırıları, hacılara yönelik silahlı saldırılar da dahil olmak 
üzere, daha önce gerçekleştirilen ve daha önce gerçekleştirilen, daha çok vurmaya 
yönelik başkalarının başarısından başka bir şey değildir. 
 
Böyle devam edeceğiz, çünkü sözlerimiz ve tehditlerimiz boşuna değil, çünkü Vahşi hala 
bizimle... Ve açıkça görülüyor ki, kilometrelerce öteden bir pagan çağrısı ve atasal bir 
motivasyonun görülebildiği bu tür eylemler, Okült'ten bir yanıt, bu, kan adağımızdan 
birkaç gün sonra Jalisco ve Puebla'da birkaç din adamı cinayetinde daha gerçekleşti. 
Eylemimizden, o et ve kan çuvallarının acınası yaşamlarını şiddet yoluyla alan suçluların 
zihinlerini ele geçiren Kaos güçleri geldi. 
 
Bitirmek için, aynı gün 18'inde - ama sabah - " Ouroboros Silvestre" (OS) kardeşlerimizin 
Tultitlan ve Ecatepec'te birkaç bomba patlattığını ve bizi temiz bir şekilde yürütülen bir 
suç ortağı koordinasyonunda birleştirdiğini hatırlıyoruz. OS'nin güya yürüdüğü 



sokaklarda gezinen belediye polisinin Özel Harekat Grubu, lanet olası bir şaka, lanet bir 
şaka!! 
 
Anti-hümanist cinayetin yayılması için! 
Kadim lanetler yeraltı dünyasından dönsün ve ellerimizi insan kanıyla doldursun! 
Mafya bireycilerinin olduğu her yerde ateş ve patlayıcılar, mermiler ve bıçaklar! 
Bencil Birlik için! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Meksika Eyaleti 
- Vahşi Seri Katiller 
 
* Çevirisi (asla tam anlamıyla olmasa da) "Öfkeli güç evinizi salgın hastalıkla doldursun" 
şeklindedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİDÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (YUNANİSTAN) 
 
Uzun ve şatafatlı bir konuşmaya gerek kalmadan, Karabarut ile doldurulmuş küçük 
metal bir tüp, iki adet 500g benzin bidonu ve 2 litre benzin içeren plastik bir şişeden 
oluşan zaman ayarlı bir patlayıcının 7 Nisan Cumartesi erken saatlerde İnşaat 
Mühendisliği Okuluna yerleştirilmesi için sorumlulukta bulunuyoruz. Ancak bu sefer 
eser uşaklar tarafından alındığı ve incelenmek üzere adli tıp laboratuvarlarına 
götürüldüğü için polise haber veren yerin gizli güvenlik görevlisi tarafından keşfedildi*. 
Mekanizmadaki bazı arızalardan dolayı cihaz devre dışı mı kaldı yoksa patlamadı mı 
bilmiyoruz. 
 
Bu Eğilimden bir grubun neden bir mühendislik okuluna veya başka bir üniversiteye 
saldırdığını açıklamak gerçekten gerekli mi? Bizi bu ya da başka bir saldırıya iten 
sebepleri açıklamaya gerek yok, bizi zaten tanıyanların bize katılsalar da katılmasalar da 
açıklamalara ihtiyacı yok. 
 
Bizi henüz tanımayanlar için, bir önceki tebliğimizde pek çok pozisyonumuzu netleştirdik 
ve gerçekten ilgilenenler, ITS'yi oluşturan farklı bireyci hücreler ve diğerleri tarafından 
yayınlanan metin ve tebliğlerden herhangi birine başvurabilir . ITS'nin parçası 
olmayanlar, trende yakınlar ve söz ve eylemlerle katkıda bulundular. 
 
Bu sefer işe yaramamış olması bir şey ifade etmiyor, bu işleri yaparken bu ve daha 
kötüsü de dahil olmak üzere olabilecek tüm olasılıkları üstleniyor ve bunlarla 
yüzleşmeye hazırız. Açıkçası, cihazımızın patlamasını isterdik, ancak bu yüzden bomba 
yerleştirmeye devam etme isteğimizi kaybettiğimizi, vazgeçtiğimizi veya mağlup 
olduğumuzu düşünen varsa, YANLIŞTIR. Topluma kaos ve terör ekmek için yeni, daha 
etkili ve daha yıkıcı yöntemler araştırarak, sabırlı ve temkinli adımlarla ilerliyoruz. 
Saldırıların devam edeceğinden emin olabilirsiniz. 
 
Ne yapılır yapılır. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Atina 
Gece Avcıları** 
 
*Dediğimiz gibi, bunun olma olasılığı zaten elimizdeydi ve terörle mücadele 
departmanının ve adli soruşturma polisinin, saldırı mahallerinden DNA ve diğer izler 
toplayarak bilim adamlarını oynamayı sevdiğini biliyoruz, iyi bilin ki hepsi bu. eserlerimiz 
en üst düzeyde önlem alınarak inşa edilmiş ve ayrıca "rastgele" bir şekilde özenle 
toplanan yabancı izler (saç gibi) ile bilerek "kontamine" edilmiştir. Örneğin, diğer 
şeylerin yanı sıra, gaz kutularındaki barkodları ve seri numaralarını izlemeyi imkansız 
kılmak için kaldırdık ve yapışkan bandın DNA kalıntılarını ve diğer maddeleri kolayca 
yakaladığını bildiğimiz için cihazın bileşenlerini sabitlemek için yapışkan bandı telle 
değiştirdik. izler. Öte yandan , cihazı monte ettiğimiz karton kutu gibi hiçbir şeye 
dokunmadan veya herhangi bir güvenlik kamerası veya görgü tanığı tarafından 



kaydedilmeden "rastgele" özenle alınan öğeleri temizlenmemiş bıraktık veya kasıtlı 
olarak kirlettik . Atina metropolünün binlerce sokağından herhangi biri. Yani istediğiniz 
kadar arayın, hiçbir şey bulamazsınız . 
 
** Bu ismi R.S. hücrelerinden olan Grupúsculo Cazador Nocturno'a ithafen seçtik . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİBEŞİNCİ BİLDİRİSİ (BREZİLYA) 
 

"Beni insan düşmanlığı denizlerinde sular altında bırakıyor, tıpkı caddelerde araba 
görünce boğuluyormuş gibi, nefesim de duracak, bu türün ömrünün sonunu görme 

arzusuyla." 
 
Pindorama'da terör bir kez daha geri dönüyor . Aynen, geri döndük. Erebüs'te boşuna, 
koklayıcı köpeklerini peşimizden sürükleyerek gözlerinin önünde sis gibi dağıldık ve 
rüzgarın bizi taşımasına izin verdik . Karşı istihbarat teknikleri ve tabii ki başarısız arama 
girişimleri gibi beyhude soruşturmalar yürütüldü, biz onun ayak izlerini takip ederek 
karanlığın derinliklerinde temas halindeydik , tersi değil. 
 
Asık suratlı hayvanlar olarak kolay olacağını mı sandılar? Kesinlikle evet. Çünkü zihinleri 
klasik terörizm ve onun motivasyonlarına odaklanmıştır. Eko-aşırıcılık burada asla 
durmadı, hala gölgelerde, Dünya'nın tüm medeni ilerlemesini ve yıkımını öfkeyle izliyor, 
insan düşmanı nefret denizlerine batıyor ve Vahşi'den büyük intikam yemini ediyor. 
Kadimlerin bilgeliğini yeniden kazanarak, geri dönmek için doğru anı beklemekte 
sabırlıydık. Uygar kakofoniden uzakta, birçok gece Ay'la konuştuk, Inhuman'ın çıkardığı 
sesleri sessizce düşündük. Yıldızları gözlemleyerek, tüm Indomitable ile birlikte, gelecek 
olanlarda bizim yanımızda olmasını, cazibesiyle ona sorduk. Öyle yapıldı ve öyle kalacak, 
bundan tam olarak eminiz. Vakit geldi, dönüyoruz. 
 
Bu topraklardan bir yıl kısmi sessizlik geçti, ama onların ötesinde pek çok kürsü vardı. 
Tabii ki, yankı grubumuza ulaştı ve büyük bir sevinçle, modern insanlara ve onların 
ilerlemesine karşı her terör eylemini bencilce selamlıyoruz. Güneyde, kuzeyde ve daha 
yakın zamanda Avrupa'da. Patlamalar, kundaklama saldırıları, cepheden saldırılar, silahlı 
saldırılar, çok kan, neredeyse bir düzine ölü, yanmış et, açık yaralar ve terör, çok fazla 
terör. Bu gri dünyaya yabani otlar gibi yayıldık, anlamsız ölü ütopyaları ve hümanizmin 
sefaletini çiğnedik. Kadimler için, kendimiz ve Vahşiler için. 
 
Sessizliğin deprem, felaket ve ani bir beklenti olduğunu unutmayın. Durgunluğu 
kırıyoruz, merkez üssü tekno-endüstriyel toplumun ve değerlerinin kalbi, hedef 
medeniyetin kendisi. Ona ayrım gözetmeksizin ahlaksız bir şekilde saldıracağız. Yapıları, 
herhangi bir sakin. Bu dünyanın kurucuları ya da sadece canlılar, masum yoktur. Bir 
kasırga gibi yıkıcı. 
 
Medeni ve modern insan için kendi neslinin tükenmesinden başka bir çıkış yolu yoktur. 
O, varoluş fenomeninde tam bir kusurdur, tüm güzelliği, ihtişamı, bilgeliği ve 
zenginliğiyle Vahşi Doğanın enginliği ve gücü karşısında asla eğilmeyecektir. Her zaman 
Bilinmeyeni manipüle etmeye ve ona hükmetmeye çalışacak, Konuşulamayanı 
adlandırmaya ve öfkesine meydan okumaya çalışacak, pis ellerini güzel ve canlı olan her 
şeye koymaya cüret edecek, Dünya'nın bağırsaklarını parçalayacak ve gri, grotesk ve 
dumana doymuş dünya. Takımyıldızların güzelliğini, maden sularının tadını, ormanın 
dinginliğini, gecelerin sessizliğini, bilinmeyenin gizemini, ormanın derinliklerinin hayvan 



şarkısını, horlamayı asla anlayamayacaksınız. rüzgarların akışı, nehirlerin akışı, 
fırtınaların öfkesi, gökyüzünün sonsuzluğu... asla. Bu dünyanın topraklarını sonsuza 
kadar çiğnemek Dünya Ruhlarına utanç getirecek, hasta ve kuru metropollerinin 
ötesinde hiçbir şey kalmayana kadar hayati önem taşıyan her şeyi güçlendirecek. İnsan 
düşmanlığıyla saldırdığımız şey bu sapmaya karşıdır . Dışarıdaki bazı aptalların aksine, 
türün gerçek hainleri biziz. 
 
Şimdi, en ilginç olana gelecek olursak, geçtiğimiz Cumartesi Brasilia'da bir Askeri Polis 
Taburunun önündeki bir otobüs durağında bir yangın paketinin (daha spesifik olarak, bir 
hediye kutusunun) ayrım gözetmeksizin terk edildiğini iddia ediyoruz. Bir "tuzak naylon 
ipliği" ile etkinleştirilmek üzere yapılan cihaz, herhangi bir geçici vatandaşa ve 
vatandaşlığına adanmıştı. İçinde 700 ml oldukça yanıcı bir sıvı bulunan bir şişe vardı. 
Şimdiye kadar, kendimiz yaptığımız cihazı duymadık ve birkaç başarılı denemeden sonra 
neredeyse başarısız olmayacaktı. Farkına vardığımızda ya da üzerimizi örttüğümüzde, 
onu kayıtsız bir şekilde terk eden bizdik. Yunanistan'daki Eko-aşırılıkçı Mafya'ya bağlı bir 
grup olan Night Hunters'ın yanı sıra, bu ve diğer eserleri herhangi bir kişinin "uzaylı 
izleri" ile kirletiyoruz. Kimin suçlanacağı bizi ilgilendirmiyor. Bilin ki, el yapımı patlayıcı 
cihazlarımızı ve yangın bombalarını Federal Bölgenin merkezine yönelttiğimiz son 
saldırılar, ancak şimdi farklı olacak, birkaç şehirde birkaç aydır gözlemlenen çok sayıda 
hedef listesi var ve bu bir birer birer ulaşılacaklar (insan hedefleri dahil), şimdi yürütülen 
bu saldırıdan başlayarak. Dünün patlayıcısı sadece bir "Merhaba, yine buradayız." Yolda 
dahası var. 
 
Şimdiye kadar bir şaka olan araştırmalarınızdan korkmuyoruz. Eylemlerimizin kendimiz 
için olası sonuçlarının farkındayız, ölüm bizi kucaklıyor ve her an bizi kaçınılmaz olarak 
bekleyen uçuruma sürükleyebilir. Kafeslerden kaçtık, bize ateş eden hedefi kaçırdılar. 
Karanlığın ve karanlığın kişileştirilmesi bizi korkutmaz çünkü orada yaşıyoruz**. Her 
durumda, hiçbir şey bizi yıldıramaz. Savaşımız her yerde ve ne pahasına olursa olsun 
devam ediyor, intikam korkunç ve korkunç olmaya devam edecek. 
 
Bu büyük kozmosun ortasında, Kadimlerin kulaklarımıza fısıldadıklarını izleyerek intikam 
almak isteyen animist ruhlar olabiliriz. 
 
Anhanga'nın öfkesi üzerinize düşsün , çünkü bizimki güvende. 
İnsan sevmeyen terörizmin kaotik dağılımı için! 
Saldırmak için dışarı çıkın, öldürmek için çıkın, suç işlemek için dışarı çıkın! 
Güneyden, kuzeyden ve Avrupa'dan gangsterlere sıcak bir kucaklama! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
-Vahşi Gizli Cemiyet 
 
notlar: 
* Erebo Operasyonu , federal ve sivil soruşturma polisinin geçen yıl ifşa ettiği, ancak bir 
süredir devam etmekte olan büyük bir operasyondur. Beyazlar, bireyci anarşistler, 



nihilistler ve eko-aşırılık yanlıları ve aşırılıkçı olmayanlardan oluşan bazı gruplardı. 
Ayrıldılar , her şeyi karıştırdılar, kocaman bir salata yaptılar ve sonuç Erebo oldu . 
Soruşturmalar her yerde ateşlendi, ancak bize ve özgür kalan ve komplo kuran 
müttefiklerimize karşı hedefi kaçırdılar. 
 
** Operasyon adına olağandışı tepki. Yunan mitolojisinde Erebus , karanlığın ve 
karanlığın kişileşmesidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİALTINCI BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
2 Haziran'da İztapalapa semtinde bir kereste deposunu tamamen yok eden yangının 
tüm sorumluluğunu bencil bir kararlılıkla üstleniyoruz . 
 
Sabah 7 litrelik yangın çıkaran bir cihazı bir odun yığınının ortasına bıraktık, bu sadece 
binayı değil, aynı zamanda yedi aracı da yakıp yakındaki on evi de etkileyen şiddetli bir 
yangına neden oldu. 
 
Güneş geldiğinde kaos yeniden doğdu ve gölgeler gibi iz bırakmadan kaybolduk. 
 
Bu, deneylerin aşırılık yanlılarının suç faaliyetlerini nasıl beslediğine ve böylece herhangi 
bir egosal zevk faaliyetini bireysel potansiyele nasıl dönüştürdüğüne sadece bir örnektir. 
 
Bizi atalardan kalma bir deri gibi örten karanlık, cezasız bırakıyor, kurbanlarımıza 
verdiğimiz dehşet, Bilinmeyen'in güçlerine sunulan adakların birikmesinden başka bir 
şey değil, çünkü ölüm vadisinde olsak bile, korkmayacağız, çünkü gaybın bizimle 
olduğunu biliyoruz. 
 
Ateş Lordu bizim saldırımızda yeniden doğdu ve kontrol edilemezdi. 
 
Çağırarak ve Kaos! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler –Meksika şehri 
Popocatzin Klanı 
 
Not: 
https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2018/06/02/video-fuerte-
incendio-consume-madereria-eniztapalapa 
 
Video: 
https://twitter.com/VulcanoJCortes/status/1002899349154811904/video/1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2018/06/02/video-fuerte-incendio-consume-madereria-eniztapalapa
https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2018/06/02/video-fuerte-incendio-consume-madereria-eniztapalapa
https://twitter.com/VulcanoJCortes/status/1002899349154811904/video/1


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİYEDİNCİ BİLDİRİSİ (BREZİLYA) 
 

“Sağ elin senden nefret eden herkese ulaşacak. Gazap anında onları yanan bir fırın gibi 
yapacaksın.” – Mezmurlar 

21:8-9 
 
Tanrı'nın evi yandı. Silvestre Gizli Cemiyeti'nden bizler, geçen Cumartesi , 16'sı, Parque 
Vivencial do Paranoá'daki San Geraldo Şapeli'ne ulaşan canice yangının sorumluluğunu 
üstleniyoruz.Yangının kendi ellerimizle çıkardığımız için çıktığını biliyoruz, benzin 
döktük. kilisenin dibinde, o boku ateşe verdik ve soğuk karanlık gecede kaybolduk. 
Sabahleyin yeri uzaktan gözlemledik ve ne yazık ki yapının hala ayakta olduğunu, 
yangının ulaştığı yerde altta hasar gördüğünü keşfettik. Maalesef benzin yeterli değil 
gibi görünüyor. Ama sorun değil, gelecekteki bir saldırı için bu boku yanıcı sıvıya 
batırmak ve devasa bir ateş yakmak için bolca gazımız olacak. Gözlerimizin önünde 
yeniden yakmanın eşsiz mutluluğunu yaşayacağız. 
 
İnananlar atalarımızı Hristiyanlaştırdılar ve onların pagan inançlarına lanet ettiler. Kutsal 
topraklarına saygısızlık edip yerle bir ettiler, yerlerine Hıristiyan heykelleri diktiler ve 
dinlerinin mabetlerini kurdular. Ayrıca ilerlemeyi finanse ettiler ve yabancı değerleriyle 
medeniyeti getirdiler. Eylemlerinde vahşileri mahvettiler ve ilmihal yaptılar, onlara 
kozmosta yaşayan Ruhları unutturdu ve onlara Dünya'ya saygı duymamalarını öğrettiler. 
Haç ve kılıçla nezaketi empoze ettiler ve talihsizliğin yayılmasına yardım ettiler, bu 
yüzden atalarının egosal intikamını hak ediyorlar. 
 
Pero Fernandes'i unutmayın _ Bu topraklara İsa'yı empoze etmek isteyen ilk lanet olası 
piskopos Sardinha , sonunda vahşi Caetés kabilesi tarafından yutuldu . Atalarımızın 
başlattığı savaşı miras aldık, bu yüzden sadık ölüleri bekleyin, kaç tane yok edebiliriz, 
tıpkı Vahşi Seri Katillerin wacho'larının yaptığı gibi. Kaos, müjdelemeyi geçecek ve 
engizisyon inancını yok edecek. 
 
İğrenç ve paganizmin tam düşmanı olmasının yanı sıra, Hıristiyanlık medeniyetin büyük 
bir müttefikiydi ve olmaya devam ediyor. Peki o zaman yansınlar. Yolda hiçbir şey 
kalmayana kadar, Hıristiyanlık tamamen yok olana kadar yan . Onlara sadece ateşle 
saldırmaktan kendimizi mahrum edeceğimizi sanmayın. Bıçak yaralarını, kurşunları, 
patlayıcıları, zehirleri ve lanetleri bekleyin, bekleyin… Her şeyi bizden bekleyin. Uyanık 
olun küçük koyun. Eko-aşırılıkçı çalmaktan, öldürmekten ve yok etmekten daha fazlasını 
yapar. Deccal'in figürü biziz. 
 
Lütuftan düş, müminler. Senin tanrın bizi durduramayacak. Cezasız bir şekilde yakacağız 
ve öldüreceğiz. Onlar diz çöküp boş gökyüzüne ilahi figür için boş yere yalvarırken, biz 
eko-aşırılıkçılar göğe bakarız ve fırtınaları, şimşekleri, şiddetli rüzgarları, sağanak 
yağmuru, yıldızları, güneşi, ayı görürüz. ve inandığımız ve şiddetle savunduğumuz her 
şey, ölçülemez Vahşi Doğa. Bunlar, gökte olduğu kadar yerde de yanardağlarda, 
dağlarda, nehirlerde, denizlerde, çöllerde, ormanlarda, kaya oluşumlarında, siste ve 



daha pek çok yılmaz tezahürlerde yaşayan Tanrılardır. Tanrınız işlevsiz ve tüm bu 
büyüklüğe aykırı, bu yüzden onu mahvediyoruz. 
 
Geri kalanı için, Mesih'e saygısızlık etmek için bencil, nefret dolu arzudur. Liderinizi 
getirin, onun kahrolası yüzüne tükürelim. 
 
Tanrınız gelirse silahlı gelsin. 
 
Bütün kiliseler yakılacak! 

Anhanga'nın öfkesi üzerinize düşsün! 

 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
-Vahşi Gizli Cemiyet 
Sonbahar. 
Çarmıha gerilmiş yılı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİSEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Büyük Tüketici, büyük şehir arasında, en çok izlenen alanlardan birinin ortasında ve 
metropolde en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından birinde, havada tekrar tehditkar 
bir şekilde yükseldi, terör izimizi bıraktık. 
 
14 Temmuz Cumartesi gece geç saatlerde Insurgentes Sur'da 010 numaralı metrobüse 
bindik ve yangın çıkaran bir cihazı motorun yüksekliğinde bıraktık, indik ve sorunsuz bir 
şekilde hediyemizin işini yapmasını bekledik. , birkaç metre ötede , cihazın nasıl yangını 
başlattığını ve her şeyin yanmaya başladığını görmeye başladık, Durango istasyonunda 
birkaç yolcu tahliye edildi, itfaiyecilerin gelişi "Cumartesi gecesi" partimizi bitirdi, önemli 
değil, birim hasarla kaldı ve toplu taşımaya yönelik gelecekteki saldırılar için yeni bir 
deneyimle doluyuz. 
 
yalanları beklemedi ve saldırımızın bir kısa devreden kaynaklandığını söylemek için acele 
ettiler, ne kahkaha, sorun değil, aynısını başka bir metrobüs hattında , hatta herhangi 
bir belediyenin mexiubus'unda bile yapabiliriz. Meksika, bu durumda çenelerini kapalı 
tutacakları için uyarılırlar, güneşi bir parmakla kapatamayacaklar. 
 
transantiago birimini tamamen ateşe verdikleri için Şili'deki ITS suç ortakları tarafından 
zaten uygulamaya kondu , aynı şey Ağustos 2017'de oldu; Burada Meksika'da, Pagan 
Dağ Tarikatı (şimdi ITS ile bağlantılı) Ekim 2015'te çeşitli Mexibus birimlerinde birkaç 
bomba bıraktı. 
 
Pis, kahrolası vatandaşlar, kahrolası arabalarında bile sakin olamayacaklar! 
Şehirlerinize ateş ve daha fazla ateş! 
Vahşi'nin gücü ve kurnazlığıyla! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Mexico City 
-Popocatzin Klanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ELLİDOKUZUNCU BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
Bir kez daha karanlık niyetlerimizle sığınaklarımızdan çıkıyoruz, kaosu taşıyan 
gölgelerden çıkıyoruz. Tüm ataların ruhlarına emanet olarak ayrıldık, eskilerin ruhlarına 
dua ederek, " saldırganın pagan ritüeli" için dua ederek ayrıldık . Dünyaya dokunuyoruz 
ve ruhuyla bağlantı kuruyoruz, onunla konuşuyoruz ve ondan bedenlerimize bakmasını, 
uçuruma giderken adımlarımızı kutsamasını, ayak izlerimizi silmesini ve 
kardeşlerimizden hiçbir iz kalmamasını istiyoruz. . 
Dördüncü saldırımız, polislerin bulup etkisiz hale getirmesi dışında medyaya sızmadı. 
bu queerlerden biri hediyemizi açana kadar sakin olmayacağız . 
Terör yolunda ilerliyoruz, cesaretimizi ve irademizi suskun bırakmayacağız, bu nedenle 
patlayıcılarımız infilak etmese veya GOPE onları etkisiz hale getirse dahi yara ve 
yaralanma taşıyan cihazlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. ölümler. 
Bu küçük mesajla, 11315 Santa Rosa Bulvarı'ndaki Şili Üniversitesi Tarım Bilimleri 
Fakültesi'nde yeni bir paket bombanın terk edildiğini gururla talep ediyoruz.Orada 
güneyin ortasında, korkunç nüfusun ortasında, bu embesil "çiftçiler" ” 
barındırılmaktadır. Suç ortaklarımız, fakültelerinin hemen önünde güzel bir 
transantiago'nun nerede olduğunu ve bunun sadece bu üniversite öğrencileri tarafından 
kullanıldığını öğrenir öğrenmez göreceksiniz, çünkü saldırımızı gerçekleştirmek için 
mükemmel bir fırsat gördük . 
7 Eylül Cuma günü, yeryüzünün ruhları tarafından kutsanmış ve doğunun tam ortasında 
meraklılar için bir mesajla terk edilmiş bir ayakkabı kutusu bıraktık. 300 gram siyah tozla 
doldurulmuş bir termos su ve içine yerleştirilmiş bir düzine karton bıçaktan oluşan bir 
mekanizma, en kötüsünü vaat etti... 
Bu yüzden onu terk ettik ve ayrıldık. Terör maceramızdan bir kez daha sağ salim çıktık. 
Bir kez daha, suç ortaklarımız ne olursa olsun hazır olarak, daha fazla saldırı için komplo 
kurarak cezasız kalmaya devam ediyoruz. 
Gölgelere dönüyoruz, cezasız, özgür ve vahşi kalıyoruz. Bilinmeyen pelerini tarafından 
kutsanmış. Güneşin rehberliğinde kaçmayı başardık ve şimdi dünyanın ruhlarına 
teşekkür ediyoruz, ağaçların dallarını mistisizmle öpüyoruz, toprağın özünü 
dudaklarımızda hissediyoruz. 
Yeryüzünün otoritesi ve uygarlığa karşı şiddet içeren süreçleri adına denemeye devam 
ediyoruz. 
Paquitos , tüm modern teknolojileriyle bile paketlerimizdeki izleri bulabilecek, araştırıp 
arayacak ve hiçbir şey bulamayacaklar . Biz hayaletiz, onları iki yıldan fazla bir süredir 
aptal yerine koyuyoruz ve hala buradayız… birazdan geri döneceğiz. 
eski sakinler tarafından. İnsanlığa ve ilerlemeye karşı savaş için. Yaşasın güneyden, 
kuzeyden ve Avrupa'dan ITS'nin maceraları! 
Kardeşler güneyde savaş ölene kadar devam ediyor! 
Misantropi, Vahşi Doğa ve Kaos, selam! 
 
Ormanın Mistik Ordası 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Şili 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞINCI BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
I 
 
“Bir kan banyosu olacak; çekinmeyeceğiz; ölmesi gereken biri olacak: gerekli olduğu için 

onu öldüreceğiz; çok yıkım olacak 
Galleanist Propaganda 1919 

 
Avrupalı anarşizmin rahipleri uzun süre konuştular, kendilerini bize ve bizimkilere karşı 
ilan ettiler, komik sahte eleştiriler yayınladılar ve onları yayınladılar, böylece boş 
zamanları olan takipçileri bize saf solcu gülünçlüğün bütün sayfalarını adadı. Bu anaro-
rahiplerin yanlış iletişimlerimizi okurken ve/veya tartışmalı saldırılarımızı öğrenirken 
nasıl kendi havzalarından safra kustuğunu görmek komikti . Ama bizi o kadar rahatsız 
ettikleri an geldi ki, onlara fiziksel ve psikolojik olarak saldırmaya karar verdik . Geri 
dönüş yok, bu hümanistler bizim düşmanımız ve onlara merhamet etmeyeceğiz. "STK 
325", son zamanlarda boktan bir şeydi, birkaç gündür, Eko-aşırılıkçı Mafya'nın sözde 
üyelerini, onların bizi etkilemek ya da doğrudan yetkisi olmayanları etkilemek için 
yürüttükleri engizisyon seferberliğini kınayan ve "teşhir eden" bir gönderi yayınladı. İTS 
ile ilişkisi seyrine devam ediyor. Görünüşe göre tüm bunların arkasındaki kişi Bayan "L" 
ve diğerlerini bu aşağılık oyunu izlemeye teşvik eden kişi. Bayan L, siz zaten büyüdünüz, 
vajinanızın kuru ve terk edilmiş olduğunu biliyoruz, bunun sorumlusu biz değiliz, cinsel 
olarak sizi tatmin edecek birini bulun ki bizimle dalga geçmeyi bırakasınız, değil mi? Bu 
kez, "STK 325", ABD'li eko-aşırılıkçı teorisyen Abe Cabrera'yı "teşhir etmekle", sözde 
fotoğrafını, özgeçmişini ve e-postasını yayınlayarak, akılsız kuklaların ona e-postalar 
göndermesi ve kötü bir zaman geçirir (1). İlk olarak, ITS, belirtilen kişinin gerçekten Abe 
Cabrera olup olmadığını bilmiyor, çünkü onunla HİÇBİR ilişkimiz yok, bu nedenle onun 
kim olduğunu, ne tür çalışmaları olduğunu veya bunun gibi bir şeyi bilmiyoruz, tek şey 
Onun hakkında, yazılarında kendisinin yayınladığı şey olduğunu biliyoruz ve hepsi bu. 
Bunu ITS uluslararası terör çetesi ile ilişkilendirmek imkansızdır, zamanı gelince FBI bu 
bilgiyi doğrulayacaktır, elbette onlar ve Interpol anarşistlere "NGO 325" tarafından 
yapılan bu alçakça suçlama için teşekkür edecekler, ne kadar merak uyandırıcı, kim 
modern anarşistlerin böyle olduğunu söyleyebilir. bu günlerde polisin işini yap! Bu yeni 
olmasa da, aynı "STK 325" 2018'in başlarında Birleşik Krallık soruşturma polisine 
kendileri bir e-posta gönderdiklerinde (2) bu, bir paket bombanın bir Avrupa'da kamusal 
alan Misanthropos'un sorumluluğundaydı Şubat ayında uluslararası ITS projesine yeni 
katılan Cacogen (MC). Polise MC'yi suçlayan bir e-posta göndermek için Riseup 
sunucusunu (basın dediği gibi) (3) kullanmaktan başka kim bu kadar aptal ? Ve şimdi 
Abe Cabrera hakkında bununla geliyorlar, zaten "faşistler" hakkında ise ihbarın 
tamamen haklı olduğunu gördük, kendilerinin sözde anarşist ahlaklarını sikiyorlar, "STK 
325" işaret ettiğinden beri polis işini yapıyor. Bizi aşağılık korkaklardan iğrendiren, 
muhtemelen sorumlu birine karşı, sen hepsinden daha kokuşmuş ve kokuşmuş pisliksin. 
 
 
 



II. 
"Bana saygısızlık edersen, onun yapması umurumda değil, bir erkek ya da bir kadın 

umurumda değil, bana saygısızlık edersen sana on kat saygısızlık ediyorum, hepsi iftira 
ediyor çünkü gücüm var, kabul et. , ben senin motivasyonunum yoksa görmüyor 

musun?" 
-K. 

 
Elbette bu kara koyun sınıfı, bir eko-aşırılık teorisyenini "açığa çıkararak" ITS'yi 
etkilemek istedi , ama bu bizim uluslararası grubumuzu gerçekten etkiledi mi? HAYIR, 
çünkü Abe ITS üyesi değil ve anarşist rahiplerin ülke içinde ve dışında ortaya koydukları 
engellere rağmen anti-hümanist propagandanın devam edeceğini bildiğimiz için. En 
kötü senaryoda, "STK 325", Abe Cabrera'nın hayatını onarılamaz bir şekilde etkilemiştir 
(eğer maruz kalan kişi olduğunu söyledikleri kişiyse), ancak Abe'nin bu yeni zorluğun 
üstesinden gelebilecek kadar akıllı ve güçlü olduğundan eminiz. Onun hayatı. Eko-aşırılık 
teorisini savunan ahlaksız bireyciler konumlarına bağlıdırlar, düşüncelerini ortaya 
çıkaran mektuplarda sertlik ve güzellik ile ayırt edilirler, hümanist ortamlarda 
hümanizme aykırı bir eğilimi savunmadaki güçlerine ve sağlam karakterlerine hayranız, 
siz ormandaki çıplak avcı gibidirler, sürekli vahşi hayvanlar tarafından takip edilirler, 
düşmanca arazilerde tereddüt etmeden yürüyen, Meçhul'ün onu koruyup 
koruduğundan emindirler. Öte yandan, ifşa ettikleri kişi Abe ise, “STK 325” tarafından 
yapılanlar hala saygıdeğer bir boktur; çok dokunulmaz olduğunu düşünüyorsun, değil 
mi?, biliyoruz muhbir "L"nin arkasında kim var, İngiliz projesi 325-Act of Freedom'ın 
arkasında hangi Yunan'ın olduğunu biliyoruz , size ve mekanlarınıza saldırmak için 
Meksika'dan Birleşik Krallık'a gitmeyeceğiz, çünkü ITS'nin artan varlığı Avrupa Bu sadece 
bir tesadüf değil... 
 
III 
Campell'e (bu arada, biz bulduktan sonra ağzını kapatan ) karalamayı yeniden üretmeye 
devam ettikleri sürece, mağduriyetlerinin onları hiçbir şeyden kurtarmayacağını bilin. 
Bunu öğreneceğiz ve ona göre hareket edeceğiz, darbelerle katlettiğimiz ve önümüzde 
işe yaramaz bir bohça gibi terk ettiğimiz anarşist punk ile geçen yılın Aralık ayında böyle 
oldu . UNAM Felsefe ve Edebiyat Fakültesi'nden, evet, suç ortaklarımızla birlikte bizdik. 
Bu rezil karakter, birkaç gün önce Zapatista mitingi sırasında grubumuzdan bir sürü 
pislik attı ve kelimenin tam anlamıyla boktandı. (4) Organize suç veya çete gibi 
davranabileceğimizi ve bunu defalarca gösterdiğimizi bilin. 
 
Savunmasızı savunan anarko yıldızın bunu okuyunca çıldırıp tekrar "Bana böyle mi para 
ödüyorlar? 
“(…) bugün benim hakkımda söylenenler umurumda değil, çünkü uzun bir süredir 
kendimi artık sözde anarşist Hareket içinde, ne platformist , ne reformist, ne de 
reformist olarak görmüyorum. solcu ve çok daha azı ( ve hepsinden önemlisi) İsyancı 
anarşist yalan-yanlış yelpazesinde (tüm çeşitleriyle birlikte). Konuşup hareket etmeyen 
onca insandan bıktım sonunda, çünkü iş kolektivist olunca herkes kolektivist, iş bireyci 



olmaya gelince herkes onların bireyci olduğunu söylüyor. Sonunda asiliğin ideolojik 
yalanından bıktım ve sonunda mitin arkasındaki gerçeği anladım.” (5) 
 
IV 

 
"Kadınlar, yaşlı adamlar, çocuklar, hepsi kanda boğulmalı" 

-Paolo Schicchi , İtalyan anarşist 1892. 
 

325 tipi anarşist keşişler ile ait olduğumuz azınlık mezhebi arasında uzlaşmaz bir çatışma 
var, bunu inkar etmeyeceğiz, artık o sıkıcı eleştiriye cevap verme oyununa dahil olmak 
istemiyoruz çünkü onların zekalarının bunu yaptığını biliyoruz. Ne konuştuğumuzu 
anlamaktan vazgeçmeyin, sadece her şeyin bir sonucu olduğunu ve er ya da geç, 
bekleseniz de beklemeseniz de, bazılarımızın bir kartalın düştüğü gibi düşeceğini size 
açık olmasını istiyoruz. balık. 
 
Ayrım gözetmeyen ve seçici saldırılarla ilerleyin! 
İleri, eko-aşırılıkçı teorisyenler! 
Devam edin, Amerika ve Avrupa'daki ITS üyeleri! 
İleri, suç ortakları! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Meksika 
 
Notlar: 
1. https://325.nostate.net/2018/09/15/who-is-arturo-vasquez-a-paralegal-or-an-eco-
extremist-mafia-usa/  
2. http://maldicionecoextremista.altervista.org/europa-de-e-mails-enviados-a-la-
policia/  
3. https://www.thescottishsun.co.uk/news/2321310/anti-terror-cops-email-named-
group-behind-bomb-scareedinburgh-princes-street-gardens/  
4. http://www.elgrafico.mx/la-roja/04-12-2017/fracturan-con-golpiza-joven-en-ciudad-
universitaria  
5. http://maldicionecoextremista.altervista.org/es-en-delaciones-en-cadena-si-claro-
en-mexico-city 
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞBİRİNCİ BİLDİRİSİ (YUNANİSTAN) 
 
“Bana göre insan ırkı yok edilmeli, aslında bizler de dahil, çünkü insanın doğanın en 
büyük düşmanı olduğunu düşünüyorum. Yıkıcı bir ajan olarak, gezegen için en zararlı 
olanıdır ve bu nedenle kendi yok edilmemizi hak ediyoruz.” 
-Mauricio Morales 
 
Bu metin aracılığıyla, 17/7`de Kamateró'daki bir telekomünikasyon kulesine karşı 
gerçekleştirilen kundaklama saldırısının sorumluluğunu üstleniyoruz. Eylem medya 
tarafından susturuldu, ancak saldırının başarılı olduğunu biliyoruz çünkü güvenli bir 
mesafeden alevlerin yapıyı, kabloları ve elektrik trafolarını nasıl sardığını görebiliyoruz. 
 
Telekomünikasyon altyapısına, yalnızca şehirlerdeki normal yaşamın gelişimindeki 
hayati rolü nedeniyle değil, aynı zamanda bu tür teknolojilerde ve türevlerinde tekno-
endüstriyel uygarlığın en zarar verici yönlerinden birini gördüğümüz için bir kez daha 
saldırdık. Telekomünikasyon teknolojisi, insanlığın ilerlemesini ve yaşamın 
yapaylaştırılmasını ve evcilleştirilmesini en çok etkileyen ve katkıda bulunan ajanlardan 
biridir.  
 
Eylemlerinin bir sonucu olmayacağını mı düşündüler? son zamanlardaki sıcak hava 
dalgaları, giderek istikrarsızlaşan ve düşmanca davranan iklim, Yunanistan'ın bir 
bölümünü, Kaliforniya'yı ve dünyanın  diğer bölgelerini harap eden yangınlar, 
depremler, seller... tüm bu sözde "felaketler" doğanın intikamının vahşi tezahürleridir. 
Bunun çok fazla olduğunu düşünüyorsanız, henüz hiçbir şey görmediniz... vahşi doğanın 
intikamı amansızca salıverecek ve ITS bu intikamın bir parçası daha, bu sadece 
başlangıç. 
 
Ne polis soruşturmaları ne de bilgisayarın arkasına saklanan korkak muhbirler bizi 
durduramayacak.  
 
Yakın zamanda Şili'de 1 7 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak aynı zamanda anarko-
Hıristiyan ahlâkı manastırının rahipleri tarafından da mahkûm edilen Kevin Garrido ile 
suç ortaklığımızı açıkça ortaya koyuyoruz. 
 
Amerika ve Avrupa'nın ITS'si ileri! 
Savaş devam ediyor! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Atina 
-Gece Avcıları 
Eylül 2018 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞİKİNCİ BİLDİRİSİ (ARJANTİN-ŞİLİ) 
 
I.SRS 
 
Bizi buraya tek bir yol getirdi, başka ihtimal yok. Egomuzun gücünün tek ve nihai 
tezahürü olan gerçeğimizi buluruz. Aptalların yalanlarından ve aldatmalarından uzak. 
 
Karşı tarafa bir portal açacağız, yükselecek miyiz? Yapma! Başka bir şeyin parçası olalım. 
 
Barut, ateş, bıçak ve merminin en yüksek otoritesine tabi olan insanlığın geri kalanını 
kölemiz yapacağız. Ölüm avını talep ediyor, biz elçileriz. 
 
Karanlık Tanrılar bir mesaj göndermek istiyor. Bizi savaşa gönderiyorlar. Haydutların ve 
alçakların silahı olan bomba bizim seçim aracımızdır. 
 
Şili Devleti için son yıllarda yakınlıklarımızla birlikte hançerleri keskinleştiriyorduk. 
Komplolar ve suç ortaklıkları arasında ITS ile karşılaştık, eylemde potansiyelin gerçeği 
ortaya çıktı ve bunu destekleyebildik, neredeyse iki yıl sonra aşırı ego için besleyici 
deneyimlerle dolu bir aşamayı tamamladık, tüm güvenle söyleyebiliriz ki suç Mafyalar 
arasındaki etkileşimler meyve verdi ve bugün, insanlığın ilerlemesine karşı uluslararası 
ve kıtalar arası komplo çerçevesinde bu Andlar-ötesi komployu resmen açığa 
çıkarıyoruz. Bugün kendi kimliğimizi talep etmek için kendimizi Ormanın büyük Mistik 
Ordası'ndan ayırıyoruz, bizler ITS-Arjantin, Kızıl Kan Tarikatı'yız (SRS). 
 
2017 yazından bu yana polislerin bizi takip etme çabalarının hala yararsız olduğunu, ne 
biz ne de Horde'un topuklarımızın üzerine basamadığımızı gururla şişirebiliriz. 
Tekrarlayan ve aşağılayıcı girişimleriniz yanımıza bile yaklaşmadı ve sizden kaçarken bir 
daha karşılaşacağımızı düşünmeyin. Tutkulu bir çağrı bizi duygulandırıyor, kanımızı 
akıtıyor ve dişlerimizi kenetliyor, bu yüzden onun akışını takip etmek ve emirlerine 
uymak daha iyidir, yapmamız gereken budur. Sürekli hareket aynı zamanda bizi besler 
ve durgunluktan korur. Daha fazlasını söylemek gereksiz. 
 
Bugün sadece insanı aşmak için bir araç olarak kan arıyoruz, oluşturduğumuz her yara 
bizi bu düzlemden ayırıyor. Her adım bizi arzuladığımız hedefe, kana ve ölüme 
yaklaştırıyor. Ahlaki saldırı yoluyla insanlığı inkar etmeye çalışıyoruz, ancak herhangi bir 
saldırı değil. Praksis sembolizmlerini unutuşun koridorlarına atarız, bireysel insanı, her 
birini, dünyaya, son ve ayrıca başlangıç. Geçici dünyayla çevrili insan örneği, nereye 
dönerse dönsün kendisini yalnızca görmeyi başarır. Dünyanın yüzeyini dolduran 
mağaranın maddi uzantısı, böylece yanılsama sürdürülür. 
 
Rüyalar ve nöbetler arasında bizi avımıza götürecek, Villa Devoto mahallesindeki 
herhangi bir evin kapısına yangın bombası bırakacak, yangının yapıya nüfuz etmesini 
isteyeceğimiz ve büyüklüğünün yuttuğu insan avına başlıyoruz. sakinleri ama habersiz , 
böyle olmadığını düşünüyoruz. 



 
Cesaretimizi ölüme sunuyoruz ama bu sefer kan değil, kılıç sabırla bekleyecek. 
 
Bizimki gibi bir terör birliğinin saldırılarının hesabını vermesi gerekiyor mu? Bizi 
harekete geçiren şeyi ideolojik terimlerle açıklayamadık ve çürük ağızlarımızdan tek tek 
kelimeler uçup gitse de. Ağız değil, olmayacak, eller ve ayaklar, beyin, kalp, et, bağırsak 
ve belirleyebileceklerimiz olacak. Bu bizim ne olduğumuzu anlayacaktır. 
 
Savaş, kan ve çürüme, geriye hiçbir şey kalmayacak. 
 
II. HMB 
 
Bizler, birkaç yıldır şiddetli bireycilerin yükselişine tanık olan verimli güney topraklarında 
filizlenen eko-aşırıcılığın tohumlarıyız. Yıllar önce ateşi nasıl denediğimizi ve yapıları 
yakmayı başardığımızı unutmuyoruz. O yol geride kaldı ama biz onu gururla 
canlandırıyoruz. 
  
Bugün, ölümler ve yaralanmalar yaratmak için komplo kurduğumuz gölgelerden kan 
kardeşlerimizle birlikte büyük darbeler indirdik. Eşi görülmemiş saldırılar tüm hükümetle 
alay etti ve bazıları sadece korkunç niyetlerle kaldı. Kontrol edilemeyen ateşle 
başladığımız kaos ve terör yolunda devam ediyoruz. Test etmeye ve planlamaya, 
senaryoları onaylamaya ve kaçış yollarını hesaplamaya, bağlantılar kurmaya ve 
konteynerler icat etmeye devam ediyoruz… 
 
ITS-HMB olarak buraya giden yolumuz, paha biçilmez bir suç ortaklığıyla çevrili ve eşlik 
eden harika deneyimlerle dolu. Meksika'nın "orijinal" ITS'sinin yolumuzda sahip olduğu 
(ve sahip olduğu) önemini görmenin zamanı geldi, çünkü bunu gururla kabul ediyoruz, o 
kardeşler keskin sözleri ve sert saldırılarıyla bizi baştan baştan çıkardılar. Güneyden 
uzaklardan, yolumuzu şekillendirdiğiniz, her yeni Wild Reaction sürümüyle ruhlarımızı 
sarstığınız ve bizi bugüne kadar besleyen tüm hayati teorik katkılarla dolu olan 
Regression Magazine'in o harika baskılarıyla bizi uçurduğunuz için teşekkür ederiz. 
bugünden itibaren. Kardeşler, emin olun düşünceleriniz dünyanın bir ucuna kadar gitti 
ve yayıldı, burada kök saldı ve hala savaşta sebat ediyor. İnsanlığın ilerlemesine ve 
medeni dünyaya karşı bu savaşta motivasyonlarını kendimize mal ettik, fikirleri 
zihnimize yerleşti ve bu efsanevi kısaltmaları gururla kaldırmaya karar verdik. Sistem 
karşıtı isyan ile insanlığa karşı aşırılıkçı savaş arasındaki farkı belirleyen yanlış ve sapkın 
kısaltmalar. 
 
Her şeyin aleyhimize olmasına rağmen, güneyin farklı bölgelerinde benzer düşüncedeki 
aşırılık yanlılarının yayılmasını sürdürmeyi başardık. Ve böylece, aşırılıkçı mikrop 
tarafından enfekte olanlar biz olduktan sonra, virüsümüzü And Dağları'nın buzlu 
dağlarının ötesine taşımak için an ve fırsat geldi. Ama bu sefer sadece söz yoluyla 
değildi, sadece fikirleri benzer zihinlere gömerek değildi, hayır. Bu sefer bir adım daha 
ileri gittik ve enfeksiyonu et ve kanla taşıdık. Bu nedenle, güneyde örülmüş eko-



aşırılıkçılar ağını bu şekilde ve bu ortak açıklamayla kamuoyuna duyuruyoruz. Böylece, 
eko-aşırılıkçı eğilimin yayılmasından oluşan operasyonu resmen ve kesin olarak ortaya 
çıkarmış oluyoruz. 
 
Tam bunu duydukları gibi, dağın diğer tarafında Ormanın Mistik Ordası'nın birkaç eski 
üyesi çoktan saklanmıştır, keçiler bu şekilde "anavatanlarına" dönerler. Orada, şimdi 
çürümüş Arjantin uygarlığının ortasında, bazı kardeşlerimiz, burada sahip oldukları 
niyetlerle, aynı bilgi, beceri ve malzemelerle her ne gelirse için hazırlar. 
 
Kadim savaşa devam etmek için uzak vatanlarınıza bu kaçışı cesurca üstlenmeye karar 
veren siz kan kardeşlerinize . Tüm gücümüz yeni suç projenizde size gidiyor, sizi tekrar 
Şili U'nun FCFM'sine girdiğimizde yaptığımız gibi şeytani bir şekilde gülmek için görmeyi 
umuyoruz. Eserden ayrıldıktan sonra mikrofondaki o diğer gülüş asla unutulmayacak . 
Ayrıca o gün kampüsteki dikkat dağınıklığı sayesinde sağ salim çıkmayı başardığımızı da 
unutmayacağız. 
 
Sadece kamp ateşiyle yaktığımız o aysız geceler daha az önemli değildi. O gecelerin 
yıldızları, şimdi görmeye devam ettiğimiz yıldızlarla aynı ve orada seni görüyoruz. Cırcır 
böceklerinin korosu ve nehrin sesiyle uyumak bizi o anlara götürüyor. Burada geri adım 
atmayacağız, saldırılara devam edeceğiz. 
 
Bu yüzden veda ediyoruz, hüzünle şişmiş bir kalp ve yaşlarla dolu gözlerle size 
yolunuzun en iyisini diliyoruz yegenler, Arjantin topraklarına yaptığınız saldırılarla 
kendimizi sevindirmeyi umuyoruz. Kadimlerin ruhları sizi orada korumaya devam etsin. 
Ay ışığında ve güneşin parıltısında görüşürüz. Buradan onların ulumalarını duymaya 
devam ediyoruz, ruhsal olarak birbirimize bağlıyız ve hiçbir şey ve hiç kimse bu bağı 
koparamaz. Sıradağların enerjisi bağımızı beslesin. Okyanustan okyanusa, yok 
olacağımız güne kadar ikiz ve birleşik. 
Küçük kardeşler, dağ silsilesinin bu tarafından devam ediyoruz, patlamalarımız suç 
ortağımız olacak. 
 
Ekolojik aşırılıkçı ve insan düşmanı nihilist eğilimin yayılması için! 
Savaş ITS ve ilgili gruplarla ileri! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Arjantin) 
-Kan Kırmızı Tarikatı 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Şili) 
-Mistik Orman Horde 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (BREZİLYA)  
 

"Söylediği yalanlar için ağzına, yazdığı pis şeyler için eline bir kurşun sıktım." 
– Jacques Mesrine , bir Fransız gazetecinin kaçırılması hakkında. 

 
Anarko-rahipler son kez bize bir şekilde zarar verme niyetiyle biz eko-aşırılık yanlılarına 
karşı seslerini yükselttiler. STK 325'ten siz ve eşleriniz, ITS'nin bir parçası bile olmayan 
eko-aşırılıkçı teorisyen Abe Cabrera'nın arkasındaki iddia edilen kişiye karşı yapılan 
suçlamaların ve Misanthropos'tan bilgi vermeye ve karalamaya çalışmanın bedelini çok 
ağır ödeyeceksiniz. İngiltere polisini boşver . Göz göze, diş diş. 
 
Bu komplonun arkasındaki her biriniz , bedenlerinizde somutlaşan Jacob Ferguson'un 
(1) ruhuna sahipsiniz. Onlar en kötü türden hümanistler, ihanet etmeye meyilli oldukları 
için kendi "pusulalarının" bile güvenmemesi gerekenlerin, bir soruşturma durumunda 
polisle etkili bir şekilde işbirliği yapan hain adamın, ifşa eden ve karalayan deli tipin 
hümanistleridir. anarşinin cesedinin başarısız teorisini ve "pratiğini" eleştirmeye veya 
üstesinden gelmeye cesaret eden herkes. Burada, Brezilya'da gecekondu 
mahallelerinde ve sokakların düzenbazlığında geçerli olan yasaların ilkinin "asla 
ispiyonlama" olduğunu bilsinler. Asla af olmayacak, cagueta bunu hayatla öder. İhanet 
ve ispiyonculuk her yerde, anarşistler arasında bile tiksindirici davranışlardır ve 
yaptıklarının bir bedeli olacaktır. Aranızda, düşmanları veya muhalifleri içerdiğinde bile, 
herhangi bir hipotezde suçlamayı kınayanlar var. CCF teröristlerinin çökertilen kaçış 
planı sırasında, tıpkı senin gibi bir grup insan Christodopoulos adını verdiğinde ne 
olduğunu kim hatırlamaz ki? Xiros , söz konusu gerilla üyeleri aleyhine konuştu mu? 
Kendilerini cagueta tutumuna karşı konumlandırdılar (2): 
 
“En azından biz 'mafya gibi uygulamalarımızla' fikirlerimize ve ortaklarımıza asla ihanet 
etmedik. Ama tutuklananlar ve grubumuza üye olmakla suçlananlar bile, bununla hiçbir 
ilgisi yok, bazılarını ortak olarak görmesek, hatta bazılarını kişisel düşmanımız olarak 
görsek bile, kesin olan tek şey bu. İçlerinde bir muhbir ya da hain olmamasıdır.” 
 
Kendi akranları arasında yaptıklarına çok az destek bulduklarından şüphemiz yok. 
Ve çalışmalar polise nasıl girecek, anarşistler? Kim düşünebilirdi, devrimciler 
muhalifleri cezaevine göndermeye çalışan kölelik karşıtı ve mahkum karşıtları. Iraksak'ı 
Gulag'a gönderen Stalinistleri hatırlıyorlar . 19. ve 20. yüzyıllarda birkaç askeri adamı 
havaya uçuran gerçek anarşistleri utandırırdınız Yaşlı Bakunin zaten 'size güç verirsem 
Çarın kendisinden daha kötü durumda olursunuz' demişti. Aramızdaki farklılıklarımızı 
polis yetkililerini dahil etmeden, konuşmalara ya da şiddete başvurmadan çözüyoruz. 
Ama siz “anarko-polisler”(anarchop) en kirli yolu seçtiniz. 
O zaman bizimle en kötü şekilde uğraşmak zorunda kalacaklar. FBI tarafından hapse 
atılan en son eko-terörist Joseph Mahmoud'du . Dibee (3), şimdi anarkopların parastatal 
devriyesi, bazılarımızı aynı parmaklıkların arkasına göndermeye çalışıyor. Polis ve 
anarşistler arasındaki bu ortak yaşam, yalnızca modern anarşizmin sağlayabileceği bir 
şeydir. 



Tabii, sırları bilen sadece sen değilsin. Anarşistleri ihbar etmeyi seçersek, 
yoldaşlarınızdan bazıları kesinlikle bu topraklara düşecektir. Aynı para birimiyle karşılık 
verme gücümüz elimizde ama sizin gibi sefil olmadığımız için bunu yapmayacağız. 
Ve aptal olmayın, ITS-Mexico, Scott Campbell ve John Zerzan'a karşı sert bir tavır aldı 
çünkü bunu istediler, boş konuşmak için ağızlarını doldurdular. Şimdi de yaptıklarınızla 
bize zarar vermeye çalışıyorsunuz. Madem bizim insanlarımızı hapse göndermek 
istiyorsunuz , biz de sizinkini ölüler diyarına göndereceğiz. 
 
Onları bize karşı harekete geçiren şey çaresizliktir, çünkü "yeni anarşi", "kara anarşi" ya 
da her ne demek istiyorlarsa saçmalık, başarısızlığa uğradı, bunu kabul edin ve dönem. 
Uluslararası anarşist sahnede güçlü bir kırgınlık olduğunu ve gitgide daha cesur 
bireylerin daha iyi günleri, bir tür çöküşü beklemeden ya da modası geçmiş devrimci ve 
hümanist peri masallarına aldanmadan aptalca ütopyacılıktan koptuğunu herkes biliyor. 
". 47 kromozomlu bu aptallar, ITS'ye sempati gösteren herkese bağırmak için çocuksu 
bir sıfat cephaneliğine sahipler ve artık bize karşı yazmak zorunda olmadıkları için, şimdi 
"Christian Instinct" blogunda olduğu gibi (çünkü vahşi değiller) hiçbir şeyleri yok) (4) ITS-
Mexico "Nazi-Aztekler" olarak adlandırılan bir yayına cevap verdiklerini ( Ama bu da ne? 
Bu solcu köşe yazarları sadece icat etmek zorunda! ). Ve Brezilya'da ne olurduk? "Nazi- 
Tupinambás " mı? Bu sadece siz liberter misyonerlerde kök salmış bir ahlaki yargı 
meselesidir. Eski komünite Kevin Garrido ITS'yi desteklemek için bir bomba attığında 
Anarşist Kara Haç'ın kafası karışmış olmalı (5). Mario López Tripa cübbenizi ateşe 
verenlerden biriydi (6). Bu arada, gözlerine kan geldi Kevin. Mahkumiyete rağmen, dik 
durun, gününüz gelecek. Ve Gut, bu zavallıları suçlamak için yanınızdayız. 
 
Brezilya'da senaryo farklı değil ve son zamanlarda São Paulo'daki bazı saldırılardan 
sonra Sisteme Muhalefet Çekirdeği (NOS) bir “birlik ve sisteme karşı mücadele” için bir 
“çağrı” yaptı (7). Gerçekten? Bu solcular, “talepleri” arasında, kendi hükümetinde 
“önlemleri” pekiştiren solcu bir politikacı olan eski cumhurbaşkanı Lula'nın serbest 
bırakılmasını isterken, kendileri için bile tutarsız olan gülünç “mücadele”leri için bizi 
“çağırmaya” çalışmakta çok masumdular. mevcut "sistem". Ama hangi boktan anarşist 
grup eski bir başkanın serbest bırakılmasını istiyor? " Bolsonaro tehdidine " karşı 
koymak ve 1936'da İspanya'da sağın yükselişini engellemeye çalışan Halk Cephesi gibi 
mi? Gerekçeler şüpheli. 
 
Eko-aşırıcılığı tartışmak ve sadece eko-aşırılıkçı eleştiriyi derinleştirmek için pek çok 
samimi çaba olduğunu biliyoruz, son yıllarda zaten birçok konuşma ve yazı yapıldı. Son 
zamanlarda, ilgilenenler, Eğilim'den herhangi bir şekilde bahsetmeyi sert bir şekilde 
kınayan ve onları bir tür “ekolojik aşırılık yanlıları tarafından yozlaştırılan eski 
pusulalar”ın bir tür kara listesine koyan bir aptallar komplosu tarafından zorlanıyor. Bu, 
eko-aşırılıkçı teori ve pratiğin yayılmasını ne pahasına olursa olsun engellemeye yönelik 
anarşist bir çabadır . En yeni ve dikkate değer vaka, Anarşistler sırasında sunulan “ 
dekolonyal şiddet ve eko-aşırıcılık” üzerine ilginç bir makale yayınlayan İngiliz eko-
anarşist bir yazardan geliyor. Çalışmalar Ağı Konferansı , Loughborough Üniversitesi'nde  
Bir haftadan kısa bir süre içinde, anarşist savcılar, sol içinde neyin kabul edilebilir olup 



olmadığına dair ahlaki yasalara dayanarak onu suçlu ilan etti (yazar, makalede 
kendisinin ele aldığı şeyin kurbanıydı) ve onu yayından çıkardı (8 ) ve bunun yerine bir 
açıklama notu (9) ifşa edin. Tabii ki, böyle bir durum farkedilmeden gidemezdi. Metne 
sahibiz ve onu okumak ve tartışmak isteyen herkes için bu iletişimde ifşa ediyoruz, 
buraya erişin. “ Kağıt Açık dekolonyal Şiddet ve Eko- Aşırılık 2018 ASN Konferansı için 
“özgürlükçü zorlama” yoluyla hariç tutulmuş olabilir, ancak içeriğinin tamamı bize aittir. 
Yazar ayrıca yayını silme nedenlerinden birinin kendi güvenliği olduğunu (aslında 
"güvenlik" fikriyle ona baskı yaptıklarını), ancak bu noktada böyle bir metinle tek 
düşmanının anarşist müfettişler olduğunu açıklıyor, ve ITS'nin otuz birinci tebliğinde 
(10) yaptığı gibi anarşistleri tehdit ettiği için değil, ahlak ve terörist şiddeti akıllıca 
rasyonelleştirdiği için. “Yanlış yorumlardan kaçınmak” açıklama notundan bir alıntı: 
 
“Uygarlığın en çirkin yönlerini tartışmanın birçok insan için çok rahatsız edici bir şey 
olduğunu anlıyorum ve insanların neden bunu yapmaktan hoşlanmadıklarını 
anlayabiliyorum. Karşılaştığımız şeylere herhangi bir şekilde tepki vermek istiyorsak, 
önce bunları kabul etmemiz, tartışmamız, görmezden gelmememiz, görmezden 
gelmememiz gerektiğine inanıyorum . IŞİD, eko-aşırıcılık, kapitalist askeri-sanayi 
kompleksi, totaliter tarım veya başka herhangi bir bağlamdan bahsetsek de 
konuşmasak da bu bana doğru görünüyor.” 
 
denetimlerinde yaptıkları ve geçirdikleri şeylerin doğru ve kabul edilebilir olduğu bir tür 
paralel gerçekliğe hapsedilir (FLT, MEND, Ted Kaczynski , CCF, YPG, Baader-Meinhof , 
Rote Zora , Zapatistalar, Devrimci Mücadele, vb.) ve ne yaparsak yapalım faşizm!!! 
(vurguyla). İşlerin ciddiye alındığı yetişkin dünyasında, Wild Reaction ve ITS'nin eko-aşırı 
teorisi ve pratiği, çeşitli ilgili gruplar ve bireyler tarafından çokça tartışıldı. Salvajistalar , 
eko-aşırılık teorisinin aynı Salvajismo'da mevcut olan devrimci mitin çöküşüne katkıda 
bulunduğunu kabul ettiler (11) Ekolojik aşırılık teorisi aynı zamanda Şili, Arjantin ve 
Meksika'dan eski anarşistlere anarşist bir eleştiri olarak katkıda bulunuyor . Burada 
Brezilya'da diğer eyaletlerde de ciddi şekilde tartışıldığını biliyoruz. Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa'da da tartışma katkıda bulundu ve bazı çevrelerde harikaydı. Ve 
“325, IGD, Voz Como Arma ve Instinto Salvaje” türünden anarşistler ortaya çıkıyor ve 
sadece “faşistler!!!! ” ve Trend teorisyenlerinin ve paydaşların yazdığı veya söylediği 
herhangi bir şeyi makul olmayan bir şekilde kınıyor musunuz? Bunun için tek kelime 
delilik. Daha önce de söylediğimiz gibi, modern anarşizmin başarısızlığı ve eko-aşırıcılığın 
yayılması konusunda çaresizler. Ve ASN Konferansında sansürlenen anarşistler 
tarafından kınanan aynı eko-radikal yazar , geçmişte ITS'nin eylemleri hakkında "Eko-
Terörizm, Eko-Faşizm, Eko-aşırılık, Ekoanarşizm ve Białowieża Ormanı ” (12). Metnin 
ilginç bir paragrafı şöyle diyor: 
 
"Eko-aşırılıkçı yazarın anarşistleri, anarşistlerin sevmedikleri her şeye 'faşist' dedikleri, 
anarşist argümanların açık sözlülüğüne yönelik eleştirisine sempati duyabilirim, ki bu 
devam ediyor gibi görünüyor." 
 



Bu anarşistlerin deli olduğunun açık bir kanıtı, faşizm tanımını alırsak, savunduğumuz 
kesinlikle hiçbir şey yoktur, yani onların hezeyan olduğunu söyledikleri, her şeyin son 
derece duygusal bir şekilde söylendiğidir. Yöntemlerini ve teorilerini yeniden tartışmak 
yerine, “faşist, faşist, faşist! ”. Steffen Horst Meyn ölürse (13) olay yerinde bulunan 
anarşistlerden başkası suçlanamazdı çünkü onlar işe yaramaz ve büyümüş ağaçlarında 
20 metre yükseklikteydiler. Hambach Ormanı sonunu beklerken oturuyor . Ablukalar, 
ağaç kuşatmaları , karteller, bunların hepsi yıllardır tamamen etkisiz olduğunu kanıtladı 
ve sadece çevrecileri hapse attı ve çok sayıda hapse attı. Solcuların ahlaki desteğine 
rağmen, MEND'in torunları teröristtir ve petrol şirketlerini Nijer Deltası'nda, 
Bougainville adasında , yerlilerin uyguladığı terörizmdi ve Rio Tinto Zinc'deki madencilik 
faaliyetlerini yok etmeyi başardı. Mapuche'lerin pagan inançlarını ve Şili'deki atalarının 
topraklarını savunmak için yaptıkları terörizmdir. Kutsal CCF tamamen teröristtir. Bu 
kavramı şeytanlaştırdıkları kadar, saf terördür. Bizim terörümüz için fark sadece nesnel 
ve ayrım gözetmeyen yöntemdir, çünkü bizim için sorun sadece tekno-sanayi toplumu 
ve onun ilerlemesi değil, insanlığın kendisidir. 
Ancak, neredeyse 8 milyar doyumsuz insan merkezli yaratığın bu felaketi için bir tür 
anarşist Cennet umuduyla yeni ve ulaşılmaz bir insana bakarak kör bir inançla terör 
uyguluyorsunuz. Bu aptalca. Ve sonunda, gerçekten çok seçici olacaklar mı? Ve Sergio 
Landskron'un ölümü ? Ve CCF bombalarının parçalarıyla neredeyse paramparça olan 
sivillerin çeşitli ifadeleri? Peki Şili'deki bir Askeri Okulun metro istasyonundaki patlama? 
Ve Şili'de bir yürüyüş sırasında ateşe verilen bir eczanede öldürülen işçi? Bu "kötü 
vakalar" kırmızı ahlak halısı altına süpürüldü ve bir daha asla açılmadı. Sen tutarsız bir 
evrensel utançsın. 
 
Bize zarar vermeye çalışmanın pişmanlığı acı olacak, bekle. 
 
İleri, eko-aşırılıkçı teorisyenler! 
Amerika ve Avrupa'da ITS avında, çünkü burada üzerimize düşeni yapacağız!  
Selamlar, Gerilla Çöpü! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
– Vahşi Gizli Cemiyet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞDÖRDÜCÜ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
I 
Gerçek şu ki, yerel veya uluslararası anarşik ortamlarla bir anlaşmazlığa girmekle artık 
çok az ilgileniyoruz ya da hiç ilgilenmiyoruz, bunun sadece kelime israfı olduğunu 
anladık ve zaten sanal davalardan sıkıldık, genel olarak kendi davamızla devam etmeyi 
tercih ediyoruz. , ancak bazen belirli karakterlerin ele alınmayı hak ettiği skandallar. Bazı 
Avrupalı blog yazarlarının son ajiladası olduğu için. 
Ve bu noktada bu noktaya geldiğimize şaşırmıyoruz, bunların medeni insanlığa karşı 
yürüttüğümüz aşırılıkçı savaşın sonuçları olduğuna inanıyoruz. Ve ITS'ye mensup 
güneyliler olarak bizim de söyleyeceklerimiz var. 
Birkaç soruyla başlayacağız : Bu "anarşistler" bize sadakat mi, saygı mı, empati mi, yoksa 
buna benzer bir şey mi borçlu? Cevap açıkça HAYIR, bize kesinlikle hiçbir şey borçlu 
değiller, bizimle zerre kadar akraba değiller, o kadar ki DÜŞMANIZ. Bir düşmandan iyi 
niyetli bir şey bekleyebilir misiniz? Cevap yine HAYIR. Peki neyi şikayet edebiliriz? 
Hakları dahilindeyse. Kardeşlerimiz anarşistlere ve onların alanlarına fiziksel olarak 
saldırdıysa, hangi yüzle şikayet edebiliriz, bu, gerekirse akıllıca ve şiddetle karşı çıkılması 
gereken bariz sonuçtan başka bir şey değildir. 
Brezilya SSS'nin kardeşleri zaten söyledi, onlara aynı para birimiyle ödeyebiliriz, 
fotoğrafları, adları ve adresleri ifşa etmeye başlayabiliriz, ancak bunu yapmayacağız 
çünkü perişan değiliz, nokta. Bir suçluyu “ bilmek ” için burada değiliz , asla. Kaos 
yaymak, patlayıcılarımızla insan etini patlatmak için bu dünyadayız, dünyanın ruhlarının 
insanlığa karşı intikamını salmak için buradayız. 
Bu adamları tehdit etmek için boş laflar etmeyeceğiz, faydasız olacağını biliyoruz ve bu 
insanlar üzerinde hiçbir etkisinin olmadığına yürekten inanıyoruz. Bu, Meksika ve 
Brezilya'daki ITS kardeşlerin bunu açıklamasından sonra onaylandı. Bu adamlar ne yaptı, 
korktular mı, geri mi çekildiler, hayır, tam tersine sarsılmaz yollarına devam ediyorlar. 
Ve şimdi, bir trend teorisyenini ifşa etmekle yetinmeyerek, onun ev adresini ifşa ettiler 
ve hatta “Eko-aşırılıkçı Lanet” blogunun (lol) IP adresini “ifşa ettiler”. 
Sonuçları apaçık ortada olduğundan, internette değerli propaganda ve yaygınlaştırma 
projelerinden vazgeçildiğinden, yöntemlerinin gidişata bir etkisi olmadığını söylemek 
gerçekçi olmaz. bin harikadan oldu Ama siz ne düşünüyorsunuz? İTS faaliyetlerinin sona 
ereceğini mi? Sanal kampanyalarına boyun eğeceğimizi mi? Yüzlerimizin web sitelerinde 
görünmesinden korkacağımızı mı? ASLA ASLA. Polis istihbaratının zirvesinden geçtik, 
senden kaçmak büyük bir sorun olmayacak. Şimdilik, iyi yapmayı bildiğiniz tek şey olan 
sanal eğlencelerinizle devam ediyorsunuz. Gübre, kömür ve kükürt karıştırmaya devam 
ediyoruz, konteynırlarla denemelere devam ediyoruz, sokakları kontrol etmeye devam 
ediyoruz. Merak etmeyin terörle yolumuza devam ediyoruz. 
 
II. 
İşte perde böyle çekilmekte ve bu insanların gerçek niyetleri ortaya çıkmaktadır. 
Herhangi bir topluma saldırmak ya da yok etmek için değiller, eğer öyleyse onu 
savunmak için değiller , herhangi bir medeniyetin antisi değiller, aslında bir adım daha 
ileri götürülen sosyal uyumun güçleridir, tıpkı dünyadaki süper kahramanlar gibi. 



Filmler, radikal yöntemleri nedeniyle polisle çatışıyor, ancak her zaman gerçek kötülerin 
peşinden gidiyor. Sözde değil de eylemde olanlara, her şeyin yandığını görmek 
isteyenlere. 
Peçe uzun zaman önce kaldırıldı ve bu karakterler gerçek yüzlerini, daha vatandaş 
olanlarını gösteriyor. Yapamadık, bu suçlayıcı kampanyanın "anarşistler" tarafından 
yönetildiğine inanmayı reddettik ve bu hayır ve hayır. Bazı "anarşistler"in bu duruma 
geldiği aklımıza gelmezdi...  
İşte bu, resim ve adres koymaya başlamak bir STK'ya ya da bir mahalle derneğine 
yakışır. Sen anarşi için bir utançsın (gerçek anarşi), sen eski terörist anarşistlerin hatırası 
için bir utançsın, Mauricio Morales'in anarşisi için bir utançsın, kirpikleri fitillerle yakan 
anarşi için, yangın söndürücüleri patlatır ve bankaları ateşe verir. 
Sizler artık anarşist değilsiniz (ve öyle olsaydınız), vücudunuzda tek bir anarşi hücresi 
kalmadı. Ve eğer "yeni anarşi" bununla ilgiliyse, "Tanrı bizi korusun"... 
Geçmişteki sayısız terörist anarşistin ve şimdikilerin bazılarının anısına, bu kategoriyi 
rahat bırakın ve dünyada geriye kalan saygın anarşiyi lekelemeyi bırakın. 
internet arkadaşlarından hiçbirinin suçlama kampanyasının fotoğraflarını ve adreslerini 
kopyalamadığını merak ediyoruz , internet arkadaşları fotoğrafların anarşistlerle ilgili 
olmadığını fark etmiş olabilir mi? 
Ve lütfen o “küçük Çinli”ye saçmalamayı bırakmasını söyleyin, bize adadığı iki mektup 
var ve kimse ilgilenmiyor. Modas geçti… 
 
III. 
Güneyli kardeşler arasında konuştuk ve "fotoğrafların" bu durumu bizi çok 
endişelendiriyor, yoksa burada güneyde birileri bizi tanıyıp bazılarımızın fotoğraflarını 
bu insanlara gönderip sitelerinde yayınlasınlar diye. bizi hapiste. Bakın, okyanusun diğer 
tarafında bulunan bazı adamlar tarafından bizi yakalamaları için güneydeki polis 
istihbaratından birkaç yıldır kendimizi kurtarıyoruz. Ve tıpkı bunun gibi, buradaki 
hükümetlerin üç yıldır yapamadıklarını bir anda yapmak. 
Peki, bu karmaşık durum karşısında, kim olduğumuzu bilen herkese açık bir çağrı yapma 
fırsatını kullanıyoruz; "Bütün asi sahnesine, bizi bloglarında yayınlamamaları için 
fotoğraflarımızı bu beylere göndermezseniz çok memnun oluruz, şimdiden çok teşekkür 
ederim." Haha. 
Gerçek şu ki, bu durumu biraz mizahla alıyoruz, çünkü sitelerinde görünmemiz 
umurumuzda değil, önce bizi bulabilirler mi diye. ITS gruplarını avlamak için Rojava'da 
bulunan anti-faşist paralı askerleri Meksika ve Brezilya'ya göndereceklerini söylüyorlar , 
ahahahahahahahahahaha , Meksika'nın aşağı banliyölerinde ve sokaklardan kan 
damlayan ve kokunun aktığı Brezilya favelalarında iyi şanslar ölüm günlük bir şeydir. 
Harika bir mizah anlayışımız olabilir ama gerçekler gerçekler, bu mahalle derneği bir 
eko-aşırılık propagandacısını ifşa etti ve bu itirazı olmayan bir şey. Birkaç öfkeli suç 
ortağı var, buna göre hareket etmek için aklımızdan birçok şey geçti, birçok olasılık var, 
çünkü şu anda güneyin anarşist sahneyle büyük bir kavgası olmadı. Her halükarda, 
burada olup bitenlere karşı dikkatliyiz... 



Bizi itibarsızlaştırabilecek ve karalayabilecekler, bizi parmakla göstermek, isimlerimizi ya 
da yüzlerimizi yaymak isteyecekler ama kızgın rahibeler bizi korkutmaz, onların piç ve 
bakir ahlakına sıçarız ve işeriz. 
Onu kim tartarsa tartsın İTS yıkım yoluna devam edecektir. İnsanlığın acısı devam 
edecek, zaten felaketin tarafındayız, dengenin Kaosa doğru kayması an meselesi. 
Yolumuza devam ettik, asla polis işini yapmadık, asla kahraman olmadık. Her zaman 
gururlu suçlular ve gerçek antisosyaller. 
Trendin yayıcılarına, zorluklara rağmen projeler geliştirenlere ve sözleriyle savaşa 
katkıda bulunmaya devam edenlere cesaret. 
Tüm polislerden, profesyonellerden ve kendi kendini yetiştirmişlerden kurtularak! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Şili 
-Mistik Orman Horde 
-İntikamcı Engizisyoncu Grup 
 
Kasım 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞBEŞİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
Senin için çıkıyoruz Kevin, hala bizimle olan özünüz için. Kaos dolu malzemelerimizle 
savaş adınızı onurlandırmak için yola çıkıyoruz. Senin için kardeşim, geçtiğimiz Cuma, 30 
Kasım'da, içinde yolcular olan bir transantiago otobüsüne yangın çıkaran bir yükü 
bırakmaktan biz sorumluyuz . 
 
aynı mikroyu törensel bir eylemle yakmak için yola çıktık. Aynı yerde ve aynı zamanda 
hediyeyi terk ettik. Eskinin ve yeninin ruhlarına emanet olarak uçuruma doğru yola 
çıktık ve geri döndük. 
 
Ateş tanrısına seslendik ama cevap vermedi... Sabır bizim, ateş bir sonrakine. 
 
Tüm GOPE uzmanlarına sıçıyoruz, yapıtlarımızı incelemeleri umurlarında değil, hiçbir şey 
bulamadıklarını kontrol etmeye devam ediyorlar. Modern teknolojilerinin tümü onlara 
bizim hakkımızda ipuçları veremeyecektir. 
 
Kevin Kardeş, senin ITS üyesi olduğunu söylemeleri ve ima etmeleri bizim için gurur 
verici. Anarko-cagonlar seni inkar ediyor ve seni kiliselerinden aforoz ediyor. Lanet 
korkaklar. Ne kadar utanç verici. Ne kadar iğrençler. 
 
Manito Kevin, senin için, nehirler için, dağlar için ve puma için denemeye devam 
edeceğiz. Atalarımız ve onların maneviyatları için. 
 
Medeniyete ve insan gelişimine karşı savaş! 
Kevinle daha fazla Kaos! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Şili 
- Kevin'in Ruhu 
- Medeniyetsiz Güneyliler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞALTINCI BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Bilinmeyen'in kutsamasıyla, dün gece, 24 Aralık'ta San Cristóbal Ecatepec'teki İsa'nın 
Kutsal Kalbi Katedrali'nde ev yapımı bir patlayıcıyı terk ettik. 
Hedefin önüne park etmiş kırmızı bir kamyonun kaportasına patlayıcıyı bıraktık, rezil 
Noel ayini kutlanırken, bombamız patladı, yoldan geçenler ve yakınlardaki kiracılar 
şaşırttı, niyetimiz yaralanan ya da ölen bir kişi olmasıydı. bomba insan vücudunu 
parçalamaya ve delmeye hazır çiviler ve şarapnellerle dolu olduğu için, dahası öyle 
değildi, bir sonraki için olacak. 
Tiz sesin ardından cadde barut kokulu bir dumanla doldu ve birden fazla kişi 
gördüklerini yorumladı, 3 metreyi aşan sağır edici bir ateş topu havaya yükseldi ve 
kamyona hasar verdi, saldırımız bir saldırıydı. Pagan inançlarının binlerce yıldır 
atalarımız tarafından Katolik dinine karşı sürdürülen eski savaşının sembolü, bu güne 
kadar sürdürdüğümüz bir savaş. 
 
Axkan Kema Tehuatl Nehuatl ! 
Medeniyete terör, yaralanma ve ölüm ve onun gülünç kutlamaları! 
Devam edin, ITS grupları! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler 
-Pagan Dağ Tarikatı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞYEDİNCİ BİLDİRİSİ (BREZİLYA)  
 

“IŞİD'e odaklanılmasına rağmen, gerçekten zarar verme niyetiyle bir bombayı 

patlatmayı başaranlar sadece bu adamlar, çok ciddi bir tehdit… Bu, Brezilya'daki 
hükümet ve medya tarafından susturulmuş gibi görünüyor. […] “ 

- Peter Martin, The Global Güvenlik Danışmanı Güneş 
 
Dolunay ışığı altında ve Saklı Olan yanımızdayken, dün inatla bir katliamı kışkırtmak için 
dışarı çıktık. Bir kez daha sürpriz bir faktör, bir kez daha komplo kapasitesine ve gerçek 
terörist zarar gücüne sahip olanlar. Peter Martin haklıydı. Eko-aşırıcılık büyümeye ve 
ulaşabileceği her şeyi yok etmeye devam ederken, yetkililer ve medya bu gülünç küçük 
oyunda her zaman olduğu gibi bizi tekrar örtbas edecekler mi? Bunu öyle bir şekilde 
yapmalıyız ki bir daha asla susmayacağız. CYBE, bu kısaltmadır. Önümüzdeki aylarda, 
saldırımızın arifesinde Endonezya'da meydana gelen felaket gibi insanlık 
imparatorluğunu daha büyük bir şiddetle deviren felaketler olacağından, bizi kamusal 
bir tehdit olarak görüyorlar ve göğüslerimizi savaşçı gururuyla doldururken korkuyla 
ismimizi söylüyorlar. Vahşi , medeni yıkımın intikamını almak için insan türünün 
geleceğini gömerken insanlık dışı arınmanın parçasıyız ve hiçbir şey onu durduramaz, " 
antroposen " Kaos tarafından yutulacak. Geçmişte, atalar ruhsal vizyonlarında 
medeniyetin barbarlığa döneceğini görmüşlerdir, çünkü Doğanın Ruhları önünde diz 
çökmeyenlere, nehirlere, dağlara sırtını dönenlere, Dünya'da yer yoktur. rüzgar, 
ormanlar ve insanlığı kucaklamak, tamamen yok olmayı hak ediyor, çünkü insanlık 
Doğanın en büyük düşmanıdır ve dün istediğimiz, önemli oranlarda seçici bir saldırı ile 
istediğimiz buydu. Silvestre Gizli Cemiyeti olarak bizler , bu sefer Brazlândia'da , 
Santuário Menino Jesus'ta çivi ve kara barutla doldurulmuş 5 kiloluk bir patlayıcının saat 
21:20 civarında terk edildiğini iddia ediyoruz. Sanctuary, ülkedeki en büyük ikinci Katolik 
tapınağıdır. Sefil Hıristiyanlarla dolu olan yerde Noel arifesinde bir ayin yapılıyordu ve 
inananların kiliseden ayrılması sırasında büyük bir katliamı kışkırtmayı bekliyorduk. Ne 
yazık ki büyük bir BOPE operasyonu, bir kişinin terk edilmiş sırt çantasından 
şüphelenmesi ve polisi aramasıyla patlayıcımızı etkisiz hale getirdi. Bir sonraki seçici ve 
ayrım gözetmeyen eylemler sırasında onlara ibadet ve övgü borçlu olduğumuz dayatılan 
terörü ancak onlar etkisiz hale getiremezler. Bazı kelimeler: 
 
I 
ITS, komplo kurduğu çeşitli ülkelerdeki asimetrik harbi ile aktif olarak faaliyet 
göstermeye ve zarar vermeye devam etmektedir. Aksine bu faaliyetlerin azalacağına 
dair bir işaret yok. Eko-aşırılıkçı tehdidi inkar etmek savunulamaz hale geliyor ve 
dünyadaki bazı "uzmanlar" bunu doğruladı. Biz tehditkar bir eko-terör örgütüyüz ve ne 
pahasına olursa olsun uygarlıkta istikrarsızlığa ve kaosa neden olacağız, yalanın bacakları 
kısa, sonsuza kadar örtbas edilmeyeceğiz. Biz halka açık bir tehditiz. IŞİD gibi iyi 
yapılanmış grupların Amerika'da yapamadıkları, ITS'nin başardığı ve cezasız kaldığı 
şeyler, saldırılardan ve terör ekmekten bahsediyoruz. Kapasitemizin sınırı yok, bu 
genişlemeye ve kendini geliştirmeye devam edecek ve bir gün binlerce kişiyi öldürme 
kapasitesine ulaşırsak, başaracağız. Dünyaya zarar verenlerin hepsi görüş alanımızda. 



II. 
Kamusal bir terörle mücadele politikası pozisyonu alacağız. Bu bizim özelliğimiz olacak 
ve sadece yararlanmak ve daha fazla istikrarsızlığa yol açmak istediğimiz büyük siyasi 
istikrarsızlık durumuna atıfta bulunuyor. Aynı zamanda bir intikam durumuna işaret 
eder. En büyük aptal seçildiğinden beri liberal politikalarıyla "çevre"ye büyük bir 
muhalefet göstermiştir. Ricardo Salles ve Damares Alves gibi bakanlıklarına insan 
pisliğini yerleştirecek . Bıçak Bolsonaro'yu öldürmeye yetmediyse , belki başka bir 
zamanda daha fazla sürprizi olacak, çünkü kafasını isteyen sadece biz değiliz, Primeiro 
Comando da Capital ve Comando Vermelho da onun ölmesini istiyor ve onlar da olabilir. 
Bunun için terör yöntemlerine başvurunuz. O değilse, ekibinden, bağlı kuruluşlarından 
ve hatta destekçilerinden ve destekçilerinden herhangi birine hizmet edecektir. 1 Ocak 
2019'da burada Brasilia'da cumhurbaşkanlığı açılışı olacak ve biz Brasilia'dayız ve 
silahlarımız ve daha fazla patlayıcımız var... 
 
III. 
(1) tarafından seçimler sırasında gerçekleştirilecek olan ve C-4 patlayıcılarla yapılan 
sökülmüş terörist saldırılar sırasında açıklanan planlar konusunda PCC ile aynı hizadayız . 
Bu bir ittifak değil, hedeflere atıfta bulunan bir suç ittifakıdır, bu nedenle polis de 
hedefimiz olabilir, sömürücü anti-politik konumlandırmamızın bir parçasıdır. Primeiro 
Comando da Capital'in hapishane sistemi ve Marcola'nın salıverme girişimlerine yönelik 
taleplerine odaklanan büyük operasyonlar hazırladığı kamuoyu tarafından biliniyor, 
herhangi bir zamanda bir Genel Salve (2) verilebilir. Fırsat verildiğinde, bencil ve kaotik 
hedeflerimiz için polisi de terörize edeceğiz . 
 
ITS-Meksika Dağı Pagan Tarikatı'nın kardeşlerinin de dün gece de talihsiz bir kiliseye 
saldırdığını ve bizi şaşırttığını öğrenmekten son derece mutluyuz. Bu, yalnızca Hıristiyan 
inancına karşı yürüttüğümüz pagan savaşını güçlendirir. Oyun devam ediyor. 
 
Bizi durduramazlar, bizi gizleyemezler! 
Mesih ve takipçilerine karşı eski savaş devam ediyor! 
İleri, ITS Amerika ve Avrupa! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
-Vahşi Gizli Cemiyet 
 
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/25/pm-detona-mochila-com-
suposto-explosivodeixada-em-frente-de-igreja-do-df-na- doğum gecesi.ghtml  
 
Notlar: 
1. São Paulo fraksiyonunu veya çetesini ifade eder. 
2. “Salve Geral ”, PCC'nin suç ortaklarına maksimum uyarısıdır, bir “Salve Geral ” 
yayınlandığında grubu savaşa davet etmektir , Brezilya'daki PCC'nin tüm üyeleri, 
hapishaneler dışında ve içinde, seçilen hedefe karşı yürütülen ölümüne savaşa hazırlıklı 
olmak gerekir. 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/25/pm-detona-mochila-com-suposto-explosivodeixada-em-frente-de-igreja-do-df-na-noite-de-natal.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/12/25/pm-detona-mochila-com-suposto-explosivodeixada-em-frente-de-igreja-do-df-na-noite-de-natal.ghtml


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞYEDİYE EK BİLDİRİSİ (BREZİLYA)  
 
Saldırımızın etkisi göz önüne alındığında, yarın, özellikle önümüzdeki günler ve aylar için 
terörist niyetlerimiz de dahil olmak üzere, gündeme getirilen çeşitli konuları açıklayan 
ve belirten eksiksiz bir bildiri yayınlayacağımızı teyit ediyoruz. Ayrıca önyargılı 
okuyucular tarafından ITS hakkında ortaya atılan yanlış anlamaları ortadan kaldıracağız 
ve gerçekliğimizden şüphe edenleri çürüteceğiz. Patlayıcının patlatılmadan önce 
kaydedilmiş bir videosunun yayınlanmasına yer vereceğiz. Söylendiği gibi Bolsonaro'nun 
ve şirketin amacı anti-politik bir bakış açısı ve doğanın intikamı da var. Açıklamada da 
belirtildiği gibi ana hedeflerimiz bundan çok daha büyük , kısacası eko-teröristlerdir. 
 
Herhangi bir sosyal ağ kullanmadığımız için bir sosyal ağda bizim gibi davranan pislik ile 
hiçbir ilgimiz olmadığını tahmin ediyoruz çünkü kolayca izlenebiliyorlar. Ancak bu kişinin 
aptallığını polisin dikkatini başka yöne çektiği için takdir ediyoruz. 
 
Biz, dünyadaki en büyük gizli ve büyüyen terör tehdidi olan eko-aşırılıkçı Mafyayız. 
 
Ekolojik aşırılıkçı ve nihilist terörist saldırılarla ilerleyin! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
–Vahşi Gizli Cemiyet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞSEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 
Bu kısa açıklamayla, bu yıl 26 Aralık'ta Meksika Eyaleti Coacalco'daki Power Center 
alışveriş merkezinin dışında patlatılan patlayıcının sorumluluğunu üstleniyoruz. 
Saat 20.00 sıralarında bombayı yaya köprüsüne bıraktık , patlamanın birkaç metre 
öteden duyulduğu ve köprünün beton yapılarından birine zarar gelmediği için yazık 
oldu. 
İnsan sevmeyen nefretimiz, her yerde dizginsiz tüketim için iğrenç arzularla dolu olan 
insanlar için yaralara ve teröre dönüşüyor, HERKESİ siktir et. 
Yetkililer bir şeyler saklasa da bu tarihlerde bombaların halka açık yerlerde patlamaya 
devam edeceğini tahmin ediyoruz, Pagan Dağ Tarikatı'nın suç ortakları bunu gösterdi ve 
yineliyoruz. 
 
Şu anda devlet ve güvenlik kurumları tarafından hedef alınan ITS-Brezilya'nın 
kardeşlerine güç! 
Bilinmeyen, onları cezasızlık peleriniyle örtsün! 
Çünkü insani hiçbir şey Vahşi'yi durduramaz! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler 
- Vahşi Ouroboros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN ALTMIŞDOKUZUNCU BİLDİRİSİ (BREZİLYA) 
 
Saldırımızdan bu yana dört ay geçti ve birçok spekülasyon yapıldı, yetkililer son derece 
yıkıcı cihazımızı yaklaşık 1.500 kişinin bulunduğu stratejik olarak seçilmiş bir alanda 
katliama neden olabilecek kapasitede bulduklarında büyük bir terör uygulandı. Yasa, 
Vahşi Doğaya Eğilen Bireyciler adlı uluslararası projeye atıfta bulunan daha büyük bir 
koordinasyonun parçası ve saldırı kapasitemizi ve Eko-aşırılıkçı Mafya olduğumuz gizli 
terörist tehdidimizi göstermeye hizmet ediyor. Cezasızlık etrafımızı sarıyor çünkü 
Bilinmeyen'in pelerini bizi koruyor ve izlerimizi siliyor. Eko-aşırılıkçı savaş durmayacak. 
 
I 
Aptallar, bizim "sol"u suçlamak için "sağ"ın bir icadı olduğumuzu ve bunun tersini ilan 
ettiler. Biz anti -politikiz , hedefimiz ayrım gözetmeksizin ilerici insan olduğu için sağa 
sola saldırmamız umurumuzda değil. Dediğimiz gibi, oportünizm bizi harekete geçirdi, 
bu yüzden siyasi istikrarsızlık karşısında onu kışkırtmak için anti -politik olarak 
konumlandırmaya karar verdik. ITS gerçek bir tehdittir ve 2011'den beri Meksika'dan 
faaliyet göstermektedir, tüm dünyaya yayılmıştır ve Silvestre Secret Society'nin 
Brezilya'nın merkezinde 2016 Olimpiyat Oyunları arifesinde şarapnel içeren bir düdüklü 
tencere bombasını patlattığı 2016'da Brezilya'ya ulaşmıştır. (1 ). ITS'nin faaliyet 
gösterdiği ülkelerde sorumluluk aldığı çeşitli saldırılar vardır. Meksika'da Tec de 
Monterrey'de (2) (3) (4) nanoteknologlara yönelik iyi bilinen saldırılardan ve her ikisi de 
kuvözde olan José Jaime Barrera Moreno (5) ve Lesby Osorio (6) cinayetlerinden 
bahsedebiliriz . UNAM adı verilen ilerleme. ITS'nin suçlandığı yüzlerce başka saldırı oldu. 
Şili'de şüphesiz en kötü şöhretli olay mega madencilik şirketi Codelco'nun eski başkanı 
Óscar Landerretche'ye (7) yapılan saldırıydı. Arjantin'de, büyük bir bilim insanına yönelik 
Constelaciones Salvajes paket bombası, Postanede elleçlenirken patladı, iki işçi 
yaralandı (9) (10). Bu yılın başlarında ITS okyanusu geçerek Yunanistan'a (11), Birleşik 
Krallık'a (12) ve İspanya'ya (13) ulaştı ve yine terör ekti. Sadece tembel ve yanlış 
bilgilendirilmiş bir okuyucu bizim bir sahtekar olduğumuzu iddia edebilir. 
 
II. 
Federal Bölgedeki bir şehirde saldırıyı düzenleyenin ek kanıtı olarak, patlamadan önce 
kaydedilen patlayıcının bir videosunu ifşa ediyoruz: 
(not: video silindi) 
Saldırıyı daha önce duyurduğumuz bağlantıyı da herkese açık bırakıyoruz: 
https://telegra.ph/Atentado-en-Brazl%C3%A2ndia-DF-12-24  
 
Saldırı, Kilisenin Noel Ayini sırasında sabah saat 07:30'da planlanmıştı, ancak 24'ünde 
akşam ayin yapacağını bir muhbir aracılığıyla öğrendik, bu yüzden saldırıyı öngördük. 
Tarihten de anlaşılacağı gibi, 24'ünde yayınlandı.Patlayıcı ancak sabah saat 04:00'te 
etkili bir şekilde etkisiz hale getirildiğinden, medyada öğrendikten sonra bu bağlantıyı 
oluşturmamız imkansız. 25'i ve medya, yalnızca 25'inin öğleden sonra erken saatlerinde 
olanları ifşa etti.Bu tek başına saldırının arkasında ITS'nin olduğunu kanıtlıyor. 
 

https://telegra.ph/Atentado-en-Brazl%C3%A2ndia-DF-12-24


III. 
Seçilmişlerin elindeyken saldırabileceğimizi açıkça belirtiyoruz. 01. günde saldırma ve 
büyük hasar ve ölümlere neden olma kapasitemiz olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kanıtı , 
2016 Olimpiyatları arifesinde Sociedad Secreta Silvestre / ITS-Brasil adı altında ilk 
saldırımızdı.Herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için çalışan ve hatta tamamen ordu 
tarafından kuşatılmış büyük bir askeri ve istihbarat operasyonu vardı. yetkililerin 
burnunun dibinde büyük bir bomba patladı ve karanlıkta sorunsuz yürüdük. Uygar 
insanlarla uğraşıyoruz ve eğer iyi incelenirlerse tamamen tahmin edilebilirler. GSI, tören 
sırasında büyük ve abartılı bir düşman ordusu Bolsonaro'ya kafa kafaya saldıracakmış 
gibi bir savunma yapısı hazırlar , aslında birkaç kilo doğru patlayıcı ve iyi bir tetikleyici ile 
iyi gizlenmiş birkaç kişi bir katliama neden olabilir . . Büyük görürler ama küçük 
düşünürler. ITS'nin idare ettiği geleneksel olmayan savaşlara alışkın değiller. Hedef 
sadece Jair Bolsonaro değil . Bu salağa, "çevre" ile ilgili konumlarından dolayı özel bir 
nefretimiz olsa da, hedefimiz ondan çok daha büyük. Eko-aşırıcılık, medeniyete ek 
olarak, modern ve medeni insanın kendisinin de Vahşi Doğaya zararlı olduğunu savunur, 
bu nedenle hedefimiz haline gelir, bu nedenle Vahşi Doğaya Eğilen Bireyciler, istikrarı 
bozmak ve ilerlemeyi kemirmek için ahlaksız ve ayrım gözetmeyen saldırıyı savunur. 
Ama aynı zamanda seçici olarak da saldırıyoruz ve bu seçilmişler için de geçerli. Jair'e, 
yandaşlarına, destekçilerine ve sempatizanlarına karşı hedeflerimiz, anti-politik bir bakış 
açısıyla başlar ve Vahşi Doğa ile ilgili konumlarının intikamını alır. O olabilir veya orada 
olan herhangi biri olabilir. Kim bilir, hedef bir sivil olabilirken yetkililer Bolsonaro'ya çok 
fazla odaklanabilir . Belki saldırırız, belki güçlerimizi yakınlardaki başka bir büyük 
saldırıya yoğunlaştırırız. Bunu sadece Bilinmeyenler söyleyecek. 
 
IV. 
Brezilya Ulusal Piskoposlar Konferansı başkanı "Don" Sérgio da Rocha'ya ve Damares 
Alves gibi diğer Hıristiyan şahsiyetlere yönelik tehditlerimizi yineliyoruz. Belki de sonları 
, Meksika Eyaleti, Cuautitlán Izcalli'de ITS-Mexico Seri Katilleri tarafından öldürülen 
"Nuestra Señora del Carmen" kilisesinin eski maksimum temsilcisi rahip Ruben Díaz 
Acántara gibi olacaklar. Ya da aynı zamanda vahşilerin izole edilmiş kabilesi " 
Centinenses " tarafından öldürülen lanetli misyoner olarak . 
 

Her zaman Misantropi ve Vahşi Doğa! 

Bu senin için de Kevin! Unutulmayacaksın, düşmüş savaşçı! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Brezilya 
Vahşi Gizli Toplum 
 
Notlar: 
1. https://www.thesun.co.uk/news/1577179/eco-terrorists-who-detonated-pressure-
cooker-bomb-last-week-declare-war-on-the-olympics-in-revenge- buldozer-yaban 
hayatı için/  
2. http://www.nature.com/news/nanotechnology-armed-resistance-1.11287  
3. https://www.jornada.com.mx/2011/08/10/estados/035n1est  

https://www.thesun.co.uk/news/1577179/eco-terrorists-who-detonated-pressure-cooker-bomb-last-week-declare-war-on-the-olympics-in-revenge-for-bulldozing-wildlife/
https://www.thesun.co.uk/news/1577179/eco-terrorists-who-detonated-pressure-cooker-bomb-last-week-declare-war-on-the-olympics-in-revenge-for-bulldozing-wildlife/
https://www.thesun.co.uk/news/1577179/eco-terrorists-who-detonated-pressure-cooker-bomb-last-week-declare-war-on-the-olympics-in-revenge-for-bulldozing-wildlife/
http://www.nature.com/news/nanotechnology-armed-resistance-1.11287
https://www.jornada.com.mx/2011/08/10/estados/035n1est


4. https://www.youtube.com/watch?v=TvpYpsHvGUM  
5. https://www.proceso.com.mx/445951/eco-extremistas-se-atribuyen-asesinato-en-
la-unam-habra-crimenes-anticpan   
6. https://www.pacozea.com/grupo-ecoterrorista-se-adjudica-la-muerte-de-lesvy-en-
cu-2  
7. https://www.youtube.com/watch?v=Y2MCuxZVm5Q  
8. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/01/18/que-es-el-eco-
extremismo-analisis-de-individualistas-tending-a-lo-salvaje.shtml  
9. http://maldicionecoextremista.altervista.org/argentina-cuadragesimo-quinto-
comunicado-its-reivindicacion-paquete-bomba-en-correo-argentino/  
10. https://www.eltrecetv.com.ar/videos/periodismo-para-todos-2018/operacion-g20-
buenos-aires-convertida-en-un-escenario-de-pelicula_107892  
11. http://maldicionecoextremista.altervista.org/grecia-cuadragesimo-septimo-
comunicado-its/  
12. http://maldicionecoextremista.altervista.org/abismo-reivindicacion-nihilistica-
actos-misantropicos-48-comunicado-its/  
13. http://maldicionecoextremista.altervista.org/espana-comunicado-52-de-its/  
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ)  
 
Geri dönmedik, çünkü hiç ayrılmadık ve her zaman oradaydık, cüretkar sahte ahlak 
yığınları arasında ortaya çıktık, stereotipleri taklit ettik , ancak günleri sayılı bir şehri 
saran iğrenç vebanın bir parçası olmadığımızın farkındaydık. er ya da geç Yakında tüm 
insan türüyle birlikte yok olacak. 
 
Transantiago otobüs firması METBUS ve ENEL X, Çin BYD markasına ait 100 elektrikli 
otobüsü ilerleme bahanesiyle bu güney topraklarına getirdi. Bu moronlar ve onu işgal 
eden koyunlar, yarının olmadığını, ilerlemenin olmadığını, sadece bir köleliği daha 
gizleyen bir yanılsama olduğunu, insanlığın kaçınılmaz olarak yalnızca doğanın hayatta 
kalacağı belirli bir yıkıma doğru ilerlediğini anlayamıyor. 
 
508 METBUS güzergahındaki bir transantiago otobüsündeki gelişigüzel bir düzeneği terk 
ederek 31 Aralık Pazartesi günü yakmayı amaçladığımız yanılsamadır. Biz de saf değiliz , 
elektrik yollarının kameralarını ve diğer güvenlik önlemlerini biliyoruz ve pervasızlıktan 
düşmemize izin vermeyeceğiz, yıllardır bu işin içindeyiz ve puma kadar dikkatli olmayı, 
saklanmayı biliyoruz. pençe vermek için atlayın . Bu saldırı rastgele değil, her zaman 
gölgede devam etmek ve bugün alay ettiğimiz piçlerin ve daha önce dağıttığımız her 
vuruşun eline asla düşmemek için dikkatlice planlandı. 
 
Başımızın üzerinde yanan güneş adımlarımızı korudu ve nereye bakarlarsa bizi 
bulamayacaklar ve bulurlarsa ölümle savaş halinde yüzleşeceğiz, buna hiç şüphe yok, 
yeryüzünde intikam gücünün bir parçasıyız, her zaman galip gelen doğanın gücü. 
 
beklediğimiz gibi çıkmadığını görünce aklımıza gelen ilk kelime hayal kırıklığı olsa da , 
hasta aklımız hayal kırıklığından coşkuya dönüştü, sadece beklemek zorunda kalacağız, 
felç olmayacağız ve ateş kıymıklara yol açabilir, sadece zaman gösterecek, komploya 
devam ediyoruz... 
 
Herşey yansın! 
 
İnsanlığın ilerlemesine karşı mücadelede bulunan savaşçı KEVIN'in Ruhu ile! 
 

VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER 

BANDADA INQUISIDORA VENGATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞBİRİNCİ BİLDİRİSİ (BREZİLYA)  
 
Geçenlerde basın tarafından paylaşılan bazı bilgileri öğrendik ki Federal Bölge, Goiás ve 
São Paulo'da Federal ve Sivil Polis tarafından çıkarılan yedi arama ve tutuklama emrinin 
ardından PCDF, Alto Paraíso de Goiás'ta üç kişiyi tutukladığını bildirdi. Silvestre Gizli 
Cemiyeti'ne ait. Hatta "blogun güncellenmeyi bıraktığını ve bunun sonunda teröristlere 
ulaştıklarının bir göstergesi olacağını" bile söylediler. Yanıldılar, aptallardı. 
 
Federal ve Sivil Poliste, ITS aşırılıkçılarını bu kadar kolay durdurabileceklerine inandıkları 
için zihinsel delilik belirtileri görüyoruz . Bugüne kadar bize tek bir parmak bile 
dokunmadılar, Wild Secret Society özgür ve temas halinde kalıyor , yakında uygarlara 
empoze edeceği kaosu yaratıyor. Polis, Queiroz davasını temizlemekte olduğu kadar 
eko-aşırılık yanlılarını bulmakta da etkili oldu . Patlayıcının üzerinde parmak izi yoktu, 
DNA izi yoktu, barkod yoktu, takip numarası yoktu, kamera kaydı yoktu, etkili tanık 
yoktu, ipucu yoktu , polisi çekebilecek hiçbir şey yoktu. .biz. The Wild Secret Society 
hava geçirmez bir şekilde kapalı bir gruptur ve faaliyetlerimizi tehlikeye atabilecek dış 
diyaloglardan yoksundur, sosyal ağları kullanmıyoruz veya herhangi bir şekilde taviz 
vermiyoruz, bu yüzden bu görünmez bir tehdit. Bizi bulmanın bir yolu yok, rüzgar 
izlerimizi çözüyor ve karanlık bedenlerimizi kaplıyor, kadim bilgeliği miras alıyoruz. 
 
Çok yakında, aynı hedefe, insanlığa karşı ateş, kurşun ve patlayıcı yılı sağlamak için 
felaketler çağında bu suç yolunda devam ettiğimizden emin olacaksınız. Krakatoa'nın bir 
asırdan fazla bir süre önce olduğu gibi yüksek sesle kükremesine izin verin, çünkü 
vatandaşların üzerinde sonsuz bombalar patlayacak. Bu vahşi simbiyozda yürüyoruz, 
bilinçli yok olma arayışı içindeyiz . 
 
Dağların tepesinden bakmak ve Vahşi Doğa'yı devasa bir şekilde yutan insan gelişimini 
görmek, geyiği, guará kurdunu, jaguarı, ema'yı , teiú'yu ve daha önce çıkışı olmayan 
diğer birçok vahşi varlığı görmek bizi üzüyor. medeniyet tarafından tüketilen kutsal 
Cerrado'nun yakın sonu. Sevdiğimiz nehrin kuruduğunu ve doğal akışının sesiyle içimizi 
dinginlikle doldurduğunu görmek bizi üzdü. Dokunduğumuz ve bütünün bir parçası 
olduğumuzu hissettirdiğimiz o ağacın kökünden söküldüğünü bilmek dayanılmazdı. Yıllar 
sonra o canlı ormana dönmek, kuşların ve diğer canlıların cıvıltılarından yoksun, 
sessizliğine tanık olmak affedilmezdi. İnsan, bu dünyadaki güzel her şeyi uçuruma itti, 
yılın başında Alto Paraíso'da yaptıkları, türümüzün doğayı küçümsediğini bir kez daha 
kanıtlıyor. İnsan türü dünyayı umursamıyorsa, onların yaşamlarını da umursamayacağız. 
Bir gelecek için savaşmıyoruz, gelecek zaten kararlaştırıldı ve ütopik olmayacak. 
 
Jair Bolsonaro , Ricardo Salles , Damares Alvos ve arkadaşları , tehdit etmeyi tercih 
ettiğimiz ve ölümlerini arayacağımız bu zararlı figürler , boğucu şehirlerde çılgınca 
dolaşan her sıradan sivilin sadece büyük tezahürleridir. Beklendiği gibi, aptalların en 
büyüğü ve onun birkaç saatlik hükümeti sırasında ana müttefikleri çevreye ve yerli 
halklara savaş ilan etti. Vahşi Doğa'nın ne kadar az kalıntısı ilerleme tarafından 



yutulacak. Geri dönmelerini beklemiyoruz, pişman değiliz. Onlar bizi öldürene kadar, 
ayrım gözetmeksizin öldürebildiğimiz kadar çok insanı öldüreceğiz, buna yemin ederiz. 
 
Son olarak, hangi grup veya kişi olursa olsun, kaos isteyenler için patlayıcılar onları 
bekliyor. Sisteme Muhalefet Çekirdeği'nin (NOS) bize bir "dostça" açıklama daha 
adadığını öğrendik. Orada karşı çıkan birey işe yarar bir şey mi yapmak istiyor? Solcu 
mızmızlanmayı bırakın ve saldırın ve ayrıca ekibinize, sempatizanlarınıza ve 
destekçilerinize bakın. Vahşice saldıran başka uykulu gruplar olduğunu biliyoruz. Ve ne 
kadar ayrım gözetmesek ve fırsatçı olsak da, mücahitleri de ayrım gözetmeksizin 
saldırmaya çağırıyoruz . Yalnız kurtların yeteneği varsa, Hristiyan hedeflerine veya Batı 
medeniyetinin diğer hedeflerine karşı yapın. 
 
Bu Moro, hizip liderlerini PCC ve CV ile izole etmekten bahsetti. 2006'da nasıl bittiğini 
biliyoruz, yine biteceğini çok iyi biliyoruz. Ufukta kaos ve istikrarsızlık görülüyor. 
 
Şimdilik, sinirlerin savaşı. 
Eskilerin bilgeliğiyle! 
Oyun devam ediyor... 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
-Vahşi Gizli Cemiyet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞİKİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
“...Ahlaksız ve Ayrımsız! Yaşasın Terör, patlama ve yangın! Medeniyete ve tüm insanlığın 

ilerlemesine ölüm!! (...) Umarım vatandaşlar arasında sonsuz bombalar patlar...” 
–Kevin Garrido 

 
Biz, hümanizmden ve devrimcilerin kokuşmuş aklından farklı olarak, ölülerle konuşur, 
onları çağırır ve diriltiriz. Gitmeyen savaşçıların ruhlarından, bilinmeyenden bize 
rehberlik etmesini ve bizimle ilgilenmesini istiyoruz. Dünyanın güçlerine inanıyoruz ve 
tasavvufumuz eskilerin bilgeliğini taşıyor. 
 
Bu şekilde, kan ve yaralarla onları anıyor ve onurlandırıyoruz! 
 
, başkentin kalbindeki bir transantiago otobüs durağında patlayıcı hediyemizin terk 
edilmesinin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Aşırı pompamız, el yapımı çelik bir 
nipelden yapılmıştır. 2017'de madencinin parmaklarını patlattığımız o meme ucunu 
hatırlıyor musun ? Karton çekilerek aktivasyonu oluşturulan 100 gram siyah toz ile 
doldurulmuştur. 
 
Aynı kap ama ambalaj değişti, bu sefer atalardan kalma bir hayal gücü alıştırmasında bir 
zanaatkar kardeş karmaşık bir aşırı pompalama yöntemi icat etti. 
 
Neden " ezilen insanlara" saldıralım ki, çünkü sosyal statü umurumuzda değil. Zengin, 
fakir, yoksul, her pis medeni insan ölmeyi hak eder. Önermelerimizde talepler, 
gereksinimler veya herhangi bir şey bulamazsınız. Modern insanın davranışlarından 
nefret ediyoruz, onların ilerlemeyi ve teknolojiyi onaylamaları bizi iğrendiriyor. Herkes 
patlasın! 

Kesilen her ağaç için, yıkılan her dağ için, soyu tükenmiş her hayvan için patlasınlar. 

 
Gerçek şu ki, varlığımızdan şüphe etmelerini ve bizi saklamak için çılgın komplolar icat 
etmelerini artık umursamıyoruz. Tek bir gerçek var: CYBE. 2016'dan beri ayrım 
gözetmeksizin saldırdık ve madenciyi yaraladıktan sonra yakmaya, parçalamaya çalıştık. 
Tüm bu hüsrana uğramış saldırılar bugün ödüllendirildi. Sabır ve bağlılığın neler 
yapabileceğinin reddedilemez kanıtı. Bakteriler gibi yayılan görünmez tehdit olan ITS'yiz 
, Meksika, Arjantin, Brezilya, İskoçya, İspanya ve Yunanistan'daki suç ortaklarımızla 
uluslararası alanda faaliyet gösteriyoruz. 
 
Henriquez Katolik Üniversitesi'ne karşı çelik nipelimiz ve Eylül'de ziraat fakültesi önünde 
bir otobüs durağına bırakılan bıçaklı termosumuz felaketin başlangıcıydı... 
 
Zaten çok uzaktayız, saklandık ve bir sonraki şeyi hazırlıyoruz, daha fazla konteynerimiz 
ve daha fazla irademiz var. Küçük eserlerimiz muazzam bir teröre neden oldu ve büyük 
bir medya etkisi yarattı. Felaket gibi hissedenlere bir deneyim olarak hizmet etsin; biraz 
uzun bir yol gider. 



 
Günler önce, Kaos için komplo kurduğumuz karanlık dağlardan vahşi doğada uyuduk. 
Karanlık gökyüzünün ışıkları bizi hipnotize etti, cırcır böceklerinin, ağaçların , kayaların, 
sineklerin, nehirlerin ve vahşi olan her şeyin yoğun sesi intikam almamızı emretti . İşte 
cevap! 
 
İnsanlığa ve medeniyete karşı intikam. İnsanlığın ilerlemesiyle zehirlenen her nehir için 
intikam, uygar yaşam tarafından yok edilen vahşi atalarımızın intikamı. 
 
Bu Kevin Garrido ve Mark Conditt'in ruhuna selamımız , siz eşsiz savaşçılar için birkaç 
insanı incittik. Senin için insansıların kanını döktük. Onları gurur ve coşkuyla sardık. 
Çünkü kokuşmuş her uygar insan, kırıkları, kurşunları ve bıçakları hak eder. 
 
Büyük yöneticiler, politikacılar, öğrenciler ve basit vatandaşlar görüş alanımızda. 
Patlama onları uyaracak... 
 

Misantropi ve Vahşi Doğa her zaman ! 

 
Bilinmeyen'in kutsaması ile komplo kurmaya devam ediyoruz! 
 
Eko-aşırılıkçı mafyanın saldırılarının uluslararası koordinasyonuna katkıda bulunmak! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Şili 
-Mistik Orman Horde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (ARJANTİN) 
 
Arjantin'deki bir medya kuruluşu olan TN'nin G20 çerçevesinde bizimle iletişime geçen 
gazeteci Gastón Cavanagh'ın röportaj yaptığı bir not hakkında bazı açıklamalar yapmak 
için söz alıyoruz. 
 
I. “Garip mezhep” 
Bizler Vahşi Doğaya Yönelik Bireycileriz, “Bireyciler” çünkü mücadelemiz halk, kitleler ya 
da bazı ezilen gruplar için değil, kendimiz içindir. Medeniyete ve insanlığa karşı 
savaşıyoruz çünkü onların varlığı, parçası olduğumuz vahşi doğanın yok olmasına yol 
açıyor, birçoğu bunu görmek istemiyor, er ya da geç, türümüzün yaşam biçiminin 
sürdürülemez olduğu için ortaya çıkacak, bizler kendi mezarımızı ve bu gezegendeki 
diğer yaşam formlarının mezarını kazmak. İlerleme hizmetinde çalışan aynı bilim 
adamları, on yıllardır insanlığı eylemlerinin sonuçları konusunda uyarıyorlar. Bu 
gezegenin tarihinde, türlerin dinozorlarda meydana gelenden daha büyük olan altıncı 
kitlesel yok oluşunu yaşıyoruz. 2007'de BM, her gün yaklaşık 150 türün neslinin 
tükendiğini açıkladı, daha yakın tarihli araştırmalar sayıyı yaklaşık 900'e çıkardı, ancak 
bugün sadece 14.000 hektar orman kesildi. İnsanlar çok daha iyi durumda değiller, 
intiharlar her 24 saatte 3000 olarak sayılıyor ve aynı zaman diliminde modern çağın 
hastalığı olan kanserden 22.000 kişi ölüyor. Bu rakamlar, "Tek bir ölümün trajedi ve bir 
milyon ölümün istatistik olduğu" bir toplumun ikiyüzlülüğünü göstermeye hizmet 
ediyor. Bu bağlamda, birkaç kişinin tüm bu sistem saçmalığına karşı tutarlı bir tavır 
almaya karar vermesi garip olmamalı . 8 kişiyi öldürdük, birkaç düzine kişiyi daha 
yaraladık, bu, bunu yazdığımız sırada 8 yılda kuruluşumuzdan daha fazla can alan tekno-
endüstriyel sistemin yıkıcı erişimiyle karşılaştırıldığında HİÇBİR ŞEYDİR. faaliyet 
göstermiş olmasıdır. 
 
Vahşi Doğaya Yönelmek, 500 yıldan daha uzun bir süre önce bu garip beyaz adamların 
teknelerine gelişinin yalnızca yıkım ve sefalet getireceği aşikar olan yerli atalarımızın 
direniş eylemlerini kurtarmakla ilgilidir. Toplumun empoze ettiği ahlakı reddetmek ve 
doğal olana suni olandan daha fazla değer vermekle ilgilidir. Şimdi, "eko-radikal" 
modanın içindeki, Mapuche davasına dost olan ya da dördüncü dalga feminizmi 
savunan tüm çocukları görüyorsunuz, gösterilere gidiyorlar ve sosyal ağlarda 
"erkeklere/ türcülere " karşı intikam ve ölüm yemini ettikleri tehditkar paylaşımlar 
yapıyorlar. /polis” veya görevdeki düşman. Caddeden aşağı iniyoruz ve daha sonra 
doğayı evcilleştirmek veya yok etmek için veya zararlı insan varlığını sürdürmek için 
kullanılacak ve hayal kırıklıklarımızı facebook / twitter'da boşaltmak veya en korkak gibi 
uyuşturuculara boğmak yerine nanoteknolojiyi teşvik eden iğrenç bir kurum görüyoruz. 
solcular, bir boru bombası yaparız ve eylemlerinin sonuçlarını hissetmeleri için kapıya 
bırakırız. Yani sıradan insandan farklı olarak, içinde yaşadığımız modern sapmaya karşı 
cepheden bir tavır alırız. Medya aracılığıyla çileden çıkabilirler veya bizi kınayabilirler, 
gazeteciler durumunda bunu yapmak zorundalar. Ama içeride ne konuştuğumuzu 
biliyorlar, er ya da geç hesap kapanacak. Kirlenmemiş içme suyu kalmadığında, 



ormanlar öldüğünde, denizler ve nehirler kuruduğunda, çılgınlığın bu yaşama karşı 
çıkmakta değil, sürdürmekte olduğunu anlayacaklardır. 
 
II. Savaşımız ve çelişkilerimiz 
Çok tekrara düşmemek için bu noktaya kısaca değiniyoruz. Teknoloji kullanıyoruz, 
normal hayatlar yaşıyoruz, akıllı telefonlarımız , arabalarımız, evlerimiz, bilgisayarlarımız 
var. Medeniyet, yaşam biçimiyle bize egemen oldu, bunu değiştirmek gibi bir 
yanılsamamız yok ve tam tersine, medeni yaşamın avantajlarını (kişilik, dış görünüşten 
kaynaklanan önyargılar, rastgele dayanışma vb.) terörist faaliyetlerimizi geliştirmek için 
kullanıyoruz. Aptal yeşil moda önerisinin işaret ettiği gibi, sistemi tüketici tercihleriyle 
değiştirmek isteseydik, yaptığımız şey çelişkili olurdu, ancak tek amacımız kaos ekmek, 
her yol kabul edilebilir. 
 
III. görünmeyen tehdit 
Medya bizi ciddiye alıp almayacağından emin değil. Devletlerin tepkileri, eko-aşırılıkçı 
faaliyetleri kapsayan bu “gölgeyi” artırıyor. Kardeşlerimizin 2011'den beri insan 
çöplerini katlettikleri Meksika'da varlığımızı tamamen görmezden gelmeye karar 
verdiler, şimdi popülist bir parti yönetiyor, bu eğilim kesinlikle artacak. Bu, bir yandan, 
C-4 ve dinamit gibi endüstriyel patlayıcılarla, farklı kalibrelerdeki tabancalarla ve hatta 
makineli tüfeklerle saldırma yeteneklerini kanıtlamış gruplara daha fazla cezasızlık 
sağlıyor. ama öte yandan eko-aşırılıkçı tehdidin kısmen de olsa yayılmasını zorlaştırıyor . 
Şili'de tüm çabalarını bizi bulmaya, varlığımızı inkar etmeye veya garip komplo teorileri 
üretmeye odaklamaktan, bunun nedeni, üç yıldan fazla bir süredir ulusal güvenlik 
kurumlarıyla alay edenleri, silahlı saldırı düzenleyerek yakalamakta tamamen etkisiz 
olmalarıdır. onların burunları. Arjantin'de eylemlerimize geniş yer verdiler , ancak onları 
bizimle ve taleplerimizle ilişkilendirmeye gelince geri adım attılar, bu durumu tersine 
çevirecek stratejiler düşünüyoruz. 
 
Aralık 2017'de UTN'nin dekanına bombalı paket gönderdik, o sırada tekrar saldırmayı 
düşündüğümüz için bu bilgiyi açıklamadık, yetkililerin paketin kim olduğunu bildiğini 
öğrenince fikrimizi değiştirdik. medyaya yansımayan ve ancak muhbirlerimiz sayesinde 
öğrenebildiğimiz bir şey. Monte Grande elektrik santralindeki işçiler, patlamadan sonra 
somun ve cıvataların nasıl mermi gibi çıktığını, diğer kolileri deldiğini ve en yakın kişinin 
patlama dalgası tarafından nasıl havaya uçtuğunu, birinin kulağının patladığını, diğerinin 
omzunu incittiğini anlattılar. Paket Guillermo Oliveto tarafından masasında ve 
planladığımız gibi vücudundan santimetreler uzakta açılsaydı, sonucun ne olacağını 
hayal etmek zor değil. Bizden korkabilirler veya bizi görmezden gelebilirler, hümanist 
rüya tükenirken, en kötü canavarlar ufukta görünmeye devam edecek. 
 
IV. Eko-aşırıcılığın yaygınlaşması 
Arjantin'de eko-aşırılık aralıklı bir tehdit oldu, bu geçen yıl herhangi bir eylemde 
bulunmadık, saldırmadık ama tehdit orada , ataların hiç beklemedikleri bir zamanda 
gelişini sabırla bekleyenlerin sabrıyla. Şimdilik, Brasilândia'da paniğe neden olan 



Silvestre Gizli Cemiyeti ve saldırısının sırasıydı , ardından kalabalığın kana susamış 
bombası ve sahip olduğu tüm etkiler, bizim zamanımız da gelecek. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Arjantin 
Vahşi Takımyıldızlar 
Ocak 2019 
 
Notlar: 
https://www.lavanguardia.com/natural/20170711/424052148874/sexta-extincion-
especies-reduccion-poblaciones-animales.html  
https://elpais.com/sociedad/2007/05/22/actualidad/1179784806_850215.html  
https://www.natura-medioambiental.com/cuantas-especies-se-extinguen-cada-dia/  
http://www.worldometers.info/en/  
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https://www.natura-medioambiental.com/cuantas-especies-se-extinguen-cada-dia/
http://www.worldometers.info/es/


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞDÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (YUNANİSTAN) 
 
"Birçok insan bizi deli olarak sınıflandıracak. Delilik, kişinin hedeflerine ulaşmak için ne 
kadar ileri gitmeye istekli olduğunun bir ifadesidir." 
"Ve varlığın, hayallerinin kanıyla dolup taştığında, daima şunu hatırla: Terk etmek, 
umuttan daha tehlikelidir." 
 
Aktif bir grup olarak yaşamımızın bir yılını tamamlamaya yakın, bu yüzleşme yolunda 
yürümeye başladığımızdan beri birçok şey değişti. Hem kendi deneyimlerimizden hem 
de kardeşlerimizin öğretilerinden evrimleştik ve öğrendik. Vahşi doğadan ve 
döngülerinden öğrendik ve doğanın durmadığı gibi biz de durmuyoruz. 
 
27 Aralık Perşembe günü Atina'nın kalbindeki Agios Dyonisios kilisesinin kapısına bomba 
bıraktık. Görünürde “güvenli” ve korunan bir bölgenin ortasında ve bir anti-terörist 
histeri ortamında, bölgeye sorunsuz bir şekilde girdik ve ayrıldık, güvenlik yanılsamasını 
yok ettik. (1) 
 
Noel hediyemiz , iki şişe benzine (bir 500ml ve bir 250ml) tel ile bağlanmış, içine çivi 
iliştirilmiş siyah barutla doldurulmuş bir soda kutusu ve şarapnel olarak sıkışmış bir avuç 
çivi içeren bir kutudan oluşuyordu . kutuya. Eserde çift aktivasyon sistemi, bir yanda 
zamanlayıcı , diğer yanda kutu açılmaya çalışılırsa patlamaya neden olan tuzak sistemi 
vardı. 
 
Bu sembolik bir eylem değildir, niyetimiz, o sabah için planlanan dini hizmetler 
başladığında, rahiplere ve rahiplere mümkün olan en büyük zararı verme arzusuyla, 
zaman sistemini devreye sokarak veya açarak patlamasını sağlamaktı. /veya onların 
mümin sürüsü. 
 
Son olarak , bir polis memuru ve bir kilise çalışanı yaralandı, eğer yaralanmaları daha 
ciddi ve hatta ölümcül değilse, tamamen şanstan kaynaklanıyordu veya belki de cihaz 
beklenen güçte patlamadığı için, bunu bir sonraki ders için bir ders olarak alıyoruz. 
zaman. 
 
Kiliseye saldırıyoruz çünkü bu aşağılık kurumdan nefret ediyoruz ve onun Batı uygar 
toplumunun gelişimi için yaptığı tarihsel çalışmaları nedeniyle. Tapınaklarınızdan, 
inancınızdan, ahlakınızdan, rahiplerinizden ve sürülerinizden nefret ediyoruz. Medyanın, 
politikacıların, polisin ve özellikle kilisenin ikiyüzlülerinin papağanlarının infial ve 
reddetme gösterilerine gülüyoruz ve hatta bunu okuyunca tepkilerine daha da çok 
güleceğiz . 
 
Ancak saldırımız sadece kiliseye değil, tüm topluma yönelikti . 
 
nedeni , diğer birçok nedenin yanı sıra , “masum” veya “suçlu” ikiliğine 
inanmamamızdır. 



 
Vatandaşın, halkın tamamen yabancılaştırıldığını ve manipüle edildiğini söyleyen tüm bu 
sol propagandaya inanmıyoruz. Herkes seçimini yapar, çoğu insan doğrudan veya 
dolaylı olarak medeniyeti, sistemi, mevcut olanı ya da her ne diyorsa onu destekler ve 
savunur, çünkü onlara istediklerini, istediklerini ve ihtiyaç duyduklarını sağlar. Gerçek şu 
ki, tekno-endüstriyel sistem kölelerini yaşamları ve onurları karşılığında tatmin ediyor. 
Bir dereceye kadar onlara istikrarlı, güvenli ve sakin bir yaşam sağlar, altın rüyalar vaat 
eder ve bu yetmezmiş gibi onları ucuz eğlence, ahlaksızlık ve boş zaman ile doldurur. 
 
Sorunun başlı başına medeniyet ve tekno-endüstriyel ilerleme olduğuna inanmak , 
gözden uzak kalmaktır. Toplum (yani yalnızca birbiriyle iç içe geçmiş soyut bir "varlık" ya 
da ilişkiler ve etkileşimler dizisi olarak değil, onu oluşturan topluluklar, gruplar ve 
bireyler dizisi olarak) bugün mutlak olarak onun yarattığı yapay dünyaya/yaşama 
bağımlıdır. tekno-endüstriyel sistem . Tekno-endüstriyel tüketim toplumunun varlığını 
sürdürebilmesi için vahşi doğanın bedelini ödemesi gerekse bile , bilimsel-teknolojik-
endüstriyel ilerlemenin sağladığı "ilerlemeler" olmadan insanlık yaşayamaz veya hayatta 
kalamaz (ve bunu istemez). onun yıkımı ile. 
 
İnsanlık, sınırsız ve doyumsuz yaşam tarzından bir hiç uğruna vazgeçmeyecek, çevreye 
ve vahşi yaşama neden olduğu olumsuz etkiler konusunda kafasında düşünceye yer yok. 
Her halükarda , herhangi bir şeyi düzeltmek için çok geç, çevre anlaşmaları , STK 
kampanyaları, geri dönüşüm ve sözde "Yeşil Kapitalizm" tarafından teşvik edilen sahte 
çevrecilik faydasız ve vicdanları temizlemek için bir cephedir. Bu arada son haberler, 
1970'den günümüze tüm dünyadaki vahşi hayvan yaşamının %60'ının ortadan 
kaldırıldığını teyit ediyor .( 2) 
 
Bu nedenle, yaşam tarzı vahşi doğa için aşırı bir tehdit oluşturduğundan, modern 
insanlığın kendisi sorunun bir parçasıdır. Bu ve diğer nedenlerle, kendimizi insanlığın 
düşmanı olarak konumlandırıyoruz. 
 
Toplumunuzun talihsizliğe ve kendi çöküşüne nasıl yenik düştüğünü, suç faaliyetinin ve 
sosyal yamyamlığın metropolleri nasıl ele geçirdiğini görmekten mutluyuz. 
 
Vahşilerin amansızca nasıl intikam aldıklarını, şehirlerini ve savunmasız vatandaşları 
depremler, yanardağlar, fırtınalar, sel, yangınlar ve diğer felaketlerle harap ettiğini ve 
onlara tüm insani başarılarının ne kadar önemsiz olduğunu hatırlattığını görmekten 
mutluluk duyuyoruz. 
 
Cihazlarımız lanet olası kentsel alanlarının ortasında patladığında ve vatandaşları 
terörize ettiğinde, dünyanın diğer bölgelerindeki suç ortaklarımızın aşırı bireyci fikir ve 
eylem virüsünü yaymaya devam ettiğini gördüğümüzde seviniyoruz . Arkamızda 
bıraktığımız kurbanların ve yıkımın izinden seviniyoruz . 
 



Bu, olacakların bir örneği oldu. Bununla sadece devlet yetkililerine veya topluma değil, 
aynı zamanda kendilerini düşmanımız olarak konumlandıran herkese bir mesaj 
gönderiyoruz. Kan dökmeye gelince elimiz titremez. 
Düşmanlarımıza karşı hiçbir düşünce ve merhamet göstermeyeceğiz. 
 
falan ilan edenleri bile şok edecek . falan _ Kitlelere karşı sayfalar dolusu düşmanca 
sözlerle onları düzenin suç ortağı olmakla suçlayan , bir sivilin yaralanması ya da 
öldürülmesi durumunda saçlarını savuran yurttaşın gönül rahatlığı ve uşaklığına karşı 
sert bir söylemleri var . an zaten "sistemin suç ortağı" kategorisinden "masum kurban" 
kategorisine geçiyor. Açıkçası bizden bizi anlamalarını, söylediklerimizi ve yaptıklarımızı 
paylaşmalarını ya da haklı çıkarmalarını beklemiyoruz, her halükarda beğensin ya da 
beğenmesin hiç kimsenin desteğini ya da onayını istemiyoruz. 
 
Biz bir avuç asil devrimci ya da adalet, eşitlik ya da başka bir hümanist yanılsama için 
savaşan iyi niyetli bir gerilla değiliz. Biz sorunları çözmek için değil, onları yaratmak için 
buradayız , Vahşi Doğanın acımasız intikam aracıyız. 
 
Saldırımızı savaşçı Kevin Garrido'nun anısına adadık, sonsuza dek hafızamızda ve 
eylemlerimizde yaşıyorsunuz. 
 
Bireycileri var olanla savaşa zorlayın! 
Amerika ve Avrupa'daki ITS kardeşlerimize güç ! 
 
Hiçbir şey bitmedi, geri döneceğiz... 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Atina 
-İkonoklast Tarikatı 
 
Notlar: 
(1) https://www.zougla.gr/greece/article/ekriksi-sto-kolonaki  
(2) https://www.lifo.gr/now/perivallon/213206/i-anthropotita-sarose-tin-agria-zoi-
eksafanisame-to-60-ton-allon-plasmaton-mesa-se-liges-dekaeties  
 
Daha fazla haber: 
https://m.chron.com/news/world/article/Greek-policeman-injured-in-small-explosion-
13492730.php  
https://www.wsj.com/articles/bomb-explosion-in-athens-fuels-fear-of-new-generation-
of-terror-11545907002?mod=hp_lead_pos10  
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https://www.lifo.gr/now/perivallon/213206/i-anthropotita-sarose-tin-agria-zoi-eksafanisame-to-60-ton-allon-plasmaton-mesa-se-liges-dekaeties
https://m.chron.com/news/world/article/Greek-policeman-injured-in-small-explosion-13492730.php
https://m.chron.com/news/world/article/Greek-policeman-injured-in-small-explosion-13492730.php
https://www.wsj.com/articles/bomb-explosion-in-athens-fuels-fear-of-new-generation-of-terror-11545907002?mod=hp_lead_pos10
https://www.wsj.com/articles/bomb-explosion-in-athens-fuels-fear-of-new-generation-of-terror-11545907002?mod=hp_lead_pos10


VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞBEŞİNCİ BİLDİRİSİ (ULUSLARARASI) 
 

“Büyük bir küçümseme yeteneğine sahip olanları seviyorum, çünkü onlar da büyük bir 
şiddetle saygı duyabiliyorlar, diğer kıyıya fırlatılan oklar gibidirler. Alacakaranlıklarıyla 

tanışmak ve kendilerini feda etmek için yıldızların ötesine bakmayanları, ancak 
Dünya'nın onuruna ve Üstün-insan ortaya çıksın diye kendilerini feda edenleri 

seviyorum." 
-FN 

 
I 
Sizi uyarıyoruz, yıllardır söylüyoruz, ITS, Vahşi adına Kaos'a meyleden, komplo kuran, 
ağlar oluşturan, durmayan, tüm ulusları ve kıtaları aşmış, varlığını genişleten görünmez 
bir tehdittir. büyük bir güçle. 
Aralık 2018-Ocak 2019'da gerçekleştirdiğimiz uluslararası koordinasyondan sonra tekrar 
küçülmeyeceğiz, belki ilerideki saldırılarımız gizlenecek ama dışarıda kaldığımız sürece 
yaralar bırakmaya, ölümlere neden olmaya, terörü, paranoyayı salmaya devam 
edeceğiz. ve saldırmayı seçtiğimiz ülkelerde genel alarm. 
 
Bu koordinasyondaki operasyonel seviyemiz Devletleri ve Hükümetleri kontrol altında 
bıraktı, büyük medya etkisine neden oldu, Trend felsefesine giren röportajlar ve 
raporlar üretildi, ayrıca ve en önemlisi; yaralı ve gerçek terör. 
Patlayıcının infilak etmesinden sonra günlerce Santiago de Chile sokaklarını nasıl toplu 
paniğin kapladığına tanık olduk. Bolsonaro'nun Brezilya'da iktidarı ele geçirmesi 
sırasında tüm güvenlik sistemlerini tehlikeye atan büyük ulusal alarmdan . Meksika'yı 
sağır eden patlamalar ve Yunanistan'daki istihbarat servislerini büyük ölçüde alarma 
geçiren eşi görülmemiş saldırı. 
 
Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz bu şekilde ve katı bir iradeyle barutla 
katılmaya ve asfaltı insan kanıyla boyamaya karar verdiler. Uzun zaman önce 
söylediğimiz gibi, "ölüler ve yaralılar Vahşi Doğa'ya bir kan sunusu olacak." 
 
Bu koordinasyon aynı zamanda yeraltı dünyasından gelen bir çağrıya da cevap verdi, bir 
savaşçının ölümü her zaman hiper-uygarların rutinlerini havaya uçurmak için bir neden 
olacaktır, bu yüzden bu uluslararası operasyon Kevin Garrido'nun anısına, yaşamına ve 
ölümüne adanmıştır. . Umarız uçurumlarda incittiğimiz medenilerin patlamalarını ve acı 
çığlıklarını duymuşsunuzdur. 
 
Hala dışarıdayız, cezasız ve bir sonraki saldırıya hazırız. Bunu durduramazlar, çünkü 
faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ITS'nin tüm üyelerini tutuklasalar bile, medenilere 
yönelik tehdit devam edecek, çok azı bizlerin, ITS'nin bireycilerinin sadece bir parçası 
olmadığımızı anlayabiliyor. Bu Ayrımsız ve Seçici Suç Mafyası, ama daha çok daha büyük 
bir şeyin parçasıyız, serbest bırakılan ateşin gücünün, tsunamilerin yok edilmesinin, 
alevlenen denizin zamansız enginliğinin, modern insan için anlaşılmaz olanın bir 
parçasıyız. 



 
Erişimimizi ve çalışabilirliğimizi gösterdik, 2011'den beri bu işin içindeyiz ve küresel 
varlığımız 2016'da başladı, şimdiye kadar, 2019'da herhangi bir kayıp yaşamadık, 
tutuklularımız olmadı ve seçkin soruşturma ajansları onlarla birlikte olmadı. caydırıcı 
ajanlar, terörle mücadele polisi bizi bulamadı, onlarla alay ettik ve karşı karşıya 
olduğumuz bu retorik açıklamayla bir kez daha tekrarlıyoruz: ONLAR ALAYDIR! 
 
II 
 

"Kaç kere denediler, planladılar, uyardılar ama bizi asla vuramadılar, bindiler, indiler, 
sordular, sustular ama benim [Mafyamda] kimse konuşmuyor." 

-A. 
 
ITS için dış finansman yoktur, diğer silahlı grupların aksine, ITS kendi imkanlarını kullanır, 
özellikle her küçük grubu desteklemeye yarayan birkaç dizi soygun ve dolandırıcılık. Biz 
Arap ülkelerinden sempatik şeyhler tarafından finanse edilen İslam Devleti değiliz, 
başlangıçta Küba ve SSCB tarafından finanse edilen FARC değiliz, Infoshop'tan , kitap 
fuarlarından ve anarşist etkinliklerden para alan ELF değiliz, vb., işte bu yüzden, 
yapıtlarımız ilkel, yıldan yıla, yavaş yavaş ve gizlice, ITS'nin küçük grupları ateşli silahlar 
yapıyor ve ortak suçlardan edinilen deneyimler, Aralık ve Ocak aylarında fosfor barut ve 
kara barut ile bir karmaşa bırakırsak, ANFO, C-4'e saldırdığımızda veya AK47 tüfekleri 
elimizde olduğunda ne yapacağımızı hayal etmenize gerek yok... 
O zaman bir sonraki saldırılar için hazırlanın, nerede olduğumuzu bulmaya çalışırken 
beyinlerini zorlamaya devam edecekler, acıklı başarısız aramalarından sonra şu ya da bu 
grupla var olmayan bağlantılar icat edecekler (ve bunu zaten yaptılar, Meksika'da 
bağlantı kurdular. bizi kartellerle ve yargıçlarla, Şili'de anarşist gruplarla, Yunanistan'da 
devrimciler Tarikatı ile, HEPSİ YANLIŞ) çünkü onların beceriksizliği ve hayal kırıklığı 
yaratan araştırma çalışmaları önümüzde geçersiz olacak, o zaman bilin ki O'nun YALNIZ 
hareket ettiği, hiçbir "İpleri çeken" biri, biz farklı sürüyoruz ve bu bizim işimize yaradı, 
bu kısaltmalar üzerinde birleşen bu bireycilerin kurduğu yeni suçluluk biçimi yoluna 
devam ediyor. 
 
III 
Medeni ahlakı yıkmak, barut, ateş ve kurşunla boka çevirmek için aynı emellere sahip 
bireyciler olduğuna eminiz, çok iyi biliyoruz ki ölümlerden sonra bu kadar çok ölüme 
sevinen sadece biz değiliz. Endonezya'daki Vahşilerin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
ve Şili'deki her şeyi yok eden devasa yangına tepkisi. 
 
Bizim gibi düşünen bireycilerin sadece kendi projelerini yaratmak ve yavaş yavaş 
kendilerini terör deneyimiyle doldurmak için bir itici güce ihtiyaçları olduğunu , Amerika 
ve Avrupa'nın kendi köşelerimizden ITS üyelerini bu süreçte teşvik ediyor ve destekliyor, 
siyasi olarak herkesi selamlıyoruz. yayınlanan her yanlış metin, her ahlak dışı iddia, 
Eğilim'in propagandasını yaptığı her editoryal proje ve her insan düşmanı nefret örneği, 



iğrenç toplumun yüzüne küçümseme ve tiksinti ile tükürdü. Çünkü anti -hümanist 
eleştiri GERÇEK ise, sürekliliği MUTLAKA OLMALIDIR. 
İtalya, Peru, Türkiye, Kolombiya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, 
Kanada, Fransa, Uruguay, Finlandiya, vb.'deki küçük suç ortağı gruplarını selamlıyoruz, 
biliyoruz ki ITS'nin tüm küçük grupları savaşınıza devam etmenizi teşvik ediyor. mümkün 
olan her şekilde suni olana karşı. 
 
IV 
Biz şiddet yıldızlarıyız. Eylemlerimiz bizden önce geliyor ve bu tarihi rolü kabul etmekten 
gurur duyuyoruz. Bizler, uygarları, eşitlikçi toplumlar ve bilgisayarla tasarlanmış 
dünyaların sakin rüyalarından uyandıran ilkel şiddet olaylarıyız. Çarpık bir ayna gibi 
insanlığa en çarpık yüzünü ama bir o kadar da kendi yüzünü gösteriyoruz, unutmak 
istedikleri tüm o insan bize yansıyor, dur durak bilmeden bizim varlığımızı saklamaya 
çalışıyorlar ama bizim gücümüz bunu başarmalarını engelliyor, işte devam ediyoruz. 
uygarlara kaosa karşı savaşın bitmediğini hatırlatmak için... Ve enfekte olmuş toplumsal 
bünyede, genişleyen bu hastalıklı şiddetin belirtileri fark edilmeye başlıyor. Suç 
ortaklarımız bunu bilerek büyük bir ivmeyle dolup taşıyor, öfkeli niyetleri sahte modern 
barıştan kopmak için taşıyor. 
Rolümüz rahatsız edici, birçokları için endişe verici. Ama yine de kendimiz iddia 
ediyoruz, yıllardır bu yolla karşı karşıya kaldık ve geri dönüşü olmayan bir noktayı geride 
bıraktık, şimdi sadece şiddeti tırmandırmak, yaraların ölüme dönüşmesi tarihin 
bedeninde bir iz bırakmak için bize kalıyor. . Ve insan ırkının ilan edilmiş düşmanları 
olduğumuz gibi hatırlandığımızı. 
 
Şehirlerde ve Vahşi doğada savaşımıza devam ediyoruz. Motivasyonlarımız hümanist 
akıldan kaçar. Ormanın karanlığında. Tüm insan izlerinden izole edilmiş dağlarda. 
Yıldızların aydınlattığı gece gökyüzünde. Yerdeki ayın ışığında, çünkü sadece mutlak 
karanlıkta onun ışık gücü takdir edilebilir. Nehir akıntılarının sonsuz gürültüsünde . 
Kuşların uçuşunda ve dünyadaki vahşi her şeyde. Motivasyonlarımız var. 
Vahşetin karanlık güçleri ve yok olan ilkel halkların eski sözleri bizim aracılığımızla 
medeniyete akıyor. Böylece akar ve insanlığa karşı patlayıcılar ve atışlar şeklinde 
yansıtılır. 
Tam da Şili, yeryüzünün tüm intikamına sahne oldu. Son zamanlarda, dar ülke güneyde 
şiddetli orman yangınları ve kuzeyde nehirleri taşan korkunç yağmurlar kaydetti. 
Bölgenin en güneyindeki bir evi deviren şiddetli rüzgar. Ocak ayında Coquimbo 
kasabasını etkileyen 6.7'lik bir deprem eklendi . Bütün bunlar, vahşi doğanın insanlığın 
yerleşimlerine karşı şiddetli tepkisinin bir parçasıdır. İtaat ettiğimiz ve onurlandırdığımız 
durdurulamaz ve her şeye gücü yeten bir güç var. 
 
Koordinasyon olsun ya da olmasın saldırmaya devam edeceğiz ve Kaos'a meyleden, 
yeryüzünü hiper medeni kanla onurlandıran, ölüleri barut ve ateşle dirilten görünmez 
tehdit olduğumuzu her zaman aklımızda tutacağız. 
 
 



İleri! 
Kaos, Misantropi ve Vahşi Doğa her zaman! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Uluslararası  
 
-Vahşi Ouroboros (Meksika Eyaleti, Meksika) 
-Dağın Pagan Tarikatı (Meksika Eyaleti, Meksika) 
-Vahşi Seri Katiller (Meksika Eyaleti, Meksika) 
-Grup 7 (Meksika Eyaleti, Mexico City, Nuevo Leon ve Guanajuato, Meksika) 
-Popocatzin Klanı ( Mexico City, Meksika) 
-Çöl Grubu (Chihuahua, Meksika) 
-Grupúsculo Indiscriminado Doğaya Eğiliyor (Mexico City, Meksika) 
-Eko-aşırılıkçı Nihilist Mafya (Morelos ve Mexico City, Meksika) 
-Feral Suçlu Çetesi (Guadalajara, Meksika) 
-Flint Edge Gizli Klanı (Coahuila, Meksika) 
-Silver Secret Society (Brezilya, Brezilya) 
-Mystical Horde of the Forest (Santiago, Şili) 
-Medenileşmemiş Güneyliler (Santiago, Şili) 
-Vengeful Inquisitor Flock (Santiago, Şili) 
-Iconoclast Sect (Atina, Yunanistan) 
-Gece Avcıları (Atina, Yunanistan) 
-Vahşi Takımyıldızlar (Buenos Aires, Arjantin) 
-Kızıl Kan Tarikatı (Buenos Aires, Arjantin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞALTINCI BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
 

"Bu noktada, bir iç çekişi zorla bastırmak zorundayım. En kara melankoliden daha 
karanlık bir duygunun saldırısına uğradığım anlar var: erkekleri aşağılama. Neyi nefret 

ettiğimi ve kimden nefret ettiğimi sorgulamamak için, modern insanın ne yazık ki 
çağdaşı olduğumu söyleyeceğim. Günün erkeğinin kirli nefesi beni boğuyor” 

-F.N. 
 
Eylemlerimizle ilgili ani medya skandalından önce birkaç şey söylemek istiyoruz: 
 
1. ITS, Şubat ayında Meksika Eyaleti'nde patlatılan patlayıcılardan sorumlu değildi, 
bunlar "Şimşek Komplosu" (CT) adlı bir grubun koordinasyonunun parçasıydı ve onlarla 
belirli motivasyonları paylaşsak da, sorumlu DEĞİLDİR. ITS'ye ait, lütfen bize kredi 
vermeyin. Bu küçük açıklamadan, sizi Kaos için bu uluslararası grubun bir parçası olmaya 
davet etmemize ve yalnızca bu kısaltmaları değil, aynı zamanda HER ŞEYİN yandığını 
görme arzusunu da paylaşmamıza rağmen, kesinlikle oldukça temiz, seçkin bir iş 
çıkardılar ve gizlilikleri devlet güvenlik teşkilatlarına sıkı sıkıya sarın, ahuevo mahallesi! 
CT'ye, suç projenize son sonuçlara kadar devam etmenizi öneririz. (1) 
 
2. Faaliyet gösterdiğimiz her yerde varlığımızı saklamaya çalışmanın pek faydası yok, 
bunu daha önce yaptılar ve geri tepti, bugün Meksika'da haber olurken, son zamanlarda 
verdiğimiz son röportaj nedeniyle Fransa'da da haber olduk. Şili, Brezilya ve 
Yunanistan'da bizim hakkımızda konuşuluyor, bu yüzden Sayın Başkan, danışman olarak 
sahip olduğunuz işe yaramaz bunak ve alternatif yenilikçilerin sizi ITS hakkında 
bilgilendirmesine izin verin, çünkü hükümetinizde, Peña'da olduğu gibi, saldırılarımıza 
devam edeceğiz çünkü Hükümetlerin sırasıyla sağdan, soldan, merkezden olup 
olmaması umurumuzda değil, TÜM ilerici ve insani ilerleme hedefimiz. (iki) 
 
3. Anlaşılan, TC'nin koordinasyonundan sonra bir avuç insan bomba tehdidinde 
bulunmaya, adliyelere sahte el bombası bırakmaya, otobüsleri ateşe vermeye karar 
vermiş, basın bundan bizlerin de sorumlu olduğuna dikkat çekmiş, yapacağız. inkar 
etmiyoruz ama biz de kabul etmeyeceğiz, sadece bunun sadece küçük bir veya birkaç 
eylemin olduğunun kanıtı olduğunu söyleyeceğiz, böylece diğerleri inisiyatif alıp kendi 
pisliklerini yapmak için dışarı çıkacaklar, enfekte oldular, git. ! 
Bu aynı zamanda, linç etmeye veya ondan bahsetmenin bile tiksindirdiği bir gerçekliğe 
uymaya alışmış, korkak bir toplumda mevcut kolektif paranoyanın hüküm sürdüğünün 
kanıtıdır. Ve nasıl oluyor da belirli bir anda bombayı patlatmakla tehdit eden tek bir 
çağrıyla, el bombası gibi görünen basit bir oyuncakla vs. nasıl oluyor da yerleşik düzen, 
nasıl oluyor da tek bir kişi tarafından düzeni bozmaya karar vererek eskimiş ve 
bozuluyor? yalanın rutini Aslında burada bir ders var ve onu ancak en zekiler anlar. (3) 
 
4. Ordunun büyük bir kısmı sokaklarda dolaşıyor, çok sayıda federal ve eyalet polisi 
“şüpheli” insanları tutukluyor, Taktik Grup ile bağlantılı pek çok operasyon ya da Ulusal 
Muhafızların uygulanması, ITS'nin terörist eylemleri ya da terör eylemleri değil. Thunder 



Conspiracy veya benzer motivasyonlara sahip başka herhangi bir grup, onları kim 
tartarsa tartsın, ne olursa olsun devam edecek, çünkü iyi hatırlayın, ONLAR SAHTEDİR! 
 
İnsanlığın ilerlemesine karşı uluslararası komplo projesine devam! 
Suçu neşelendirin! 
 
Okült tarafımızdayken: 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Meksika 
 
Notlar: 
1) https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-grupo-terrorista-its-pone-en-jaque-al-
estado-de-mexico/1299712  
2) https://www.tabascohoy.com/nota/471957/obrador-descarta-operacion-de-grupo-
terrorista-en-mexico  
3) https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/policia/sigue-ola-de-vandalismo-en-
valle-de-mexico-queman-mexibuses-en-ecatepec-3096312.html  
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞYEDİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSİKA) 
YENİ ZELANDA'DAKİ EKO-FAŞİST KATLİAM ÜZERİNE 
 
I. Giriş 
Yeni Zelanda'da bir camide 50 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısının yarattığı 
kargaşa topyekûn oldu, yazarın manifestosunda kullandığı sözlerin yarattığı etki de aynı 
şekilde, bu yüzden burayı yıkıp bir referans analizi yapma gereği duydum. Yukarıdakilere 
ve bu arada, eko-aşırılık ile eko-faşizm arasında kesin bir ayrım yapmak için mükemmel 
bir fırsat olduğunu düşünüyorum, zeki olan bunu anlayacak, anlamayan bizi eko-faşizm 
olarak damgalamaya devam edecek. Faşistler bir süredir bunu yapıyorlar, beyinsizler 
konuşmaya devam edecek, bize karşı bin sayfalık metinler yazacak, tüm kitapları 
düzenleyecek, ITS Mafyasını itibarsızlaştırmak için etkinlikler düzenleyecek, ama biz 
eylemimizde veya propagandamızda durmayacağız. . , Kalmak için buradayız, anlaşılsın! 
 
II. Tarih, ırk ve ekonomik güç 
Bu, her türden (beyaz, siyah, kahverengi, sarı, vb.), ırkın üstünlüğünün ana temasıdır, 
dünyada kesinlikle ırksal olan bir savaş olduğunu söylüyorlar ve kısmen haklılar. Beyaz 
üstünlükçülere odaklanan, Avrupa'nın birçok yerindeki ırk nedeni, belirli bireyleri veya 
grupları ne pahasına olursa olsun savunmak için kendilerini silahlandırmaya iten ana itici 
güçtür ve bu, birkaç Avrupa'da kök salmış aidiyet duygusunun arkasında mantıklıdır. 
Yüzyıllar öncesine dayanan kültürler, istila örneğini buradan alabiliriz, Avrupa'da, 
Amerika'nın aksine, yabancı toprakları işgal etmeye gelenler İslam hükümetleriydi, 
Osmanlı İmparatorluğu farklı Avrupa topraklarını zorla aldı ve daha birçok ülkeye 
ekonomik olarak girdi. İşgal elbette sonuçları, hastalıkları, cinayetleri, tecavüzleri, 
yasakları ve yabancılara karşı direnişe yol açan bir dizi eylemi de beraberinde getirdi. 
Politik doğruculuktan kurtulunca, bunu kendi etinden yaşayan toplumların, örneğin 
tarımla geçindikleri, herkesin birbirini tanıdığı, inançlarının bağlı olduğu beyaz bir köye 
yol açması garip olan nefreti gayet anlaşılır. Doğası ve herkesin görece barış içinde 
yaşadığı, dilini konuşmayan, farklı ten rengine sahip ve sadece dinini dayatmakla 
kalmayıp aynı zamanda cinayet, köle ve tecavüze uğrayan insanların gelmesinden 
rahatsız oluyor, Mantıklı cevap şuydu: İslamcıların işgal ettiği topraklardaki beyazların 
düşmanca davranacakları, intikam için haykıracakları ve bu özelliklere sahip birini 
gördüklerinde onları öldürmek ya da kovmak isteyecekleri. Aynısı, atalarının 
geleneklerine göre yaşayan, doğaya bağlı pagan animist inançlara sahip, herkesin 
birbirini tanıdığı ve görece barış içinde yaşadığı kahverengi tenli avcı-toplayıcı ve 
göçebelerin yaşadığı bir köy olan Amerika'da yaşananlardan rahatsız oluyor. Mavi gözlü, 
sarı saçlı beyazların belası, dilleri aynı olmadığı için diyalog kuramıyorlar, Katolikliği 
empoze etmeyi, evlerini yakmayı, savaşçıları öldürmeyi, kadınlara tecavüz etmeyi 
başarıyorlar, ne olacak? cevap? Diğerleri arasında Mixtón Savaşı ve Chichimeca Savaşı 
gibi çatışmalar. 
O yüzden yabancı düşmanlığı o zamanlar yaşayanlar için anlaşılır bir şey diye 
düşünüyorum, şimdi bu nefret bugün geçerli olabilir mi, yani öyle ama anlaşılır mı? 
Beyaz üstünlükçüler için sanırım öyle, çeşitli birleşik ordular Osmanlı imparatorluğunu 
Avrupa topraklarından kovup onları yerlerine geri verdikten sonra, yüzlerce yıl geçtikten 



ve Orta Doğu fakir ve Avrupa zenginleştikten sonra, aynı haleflerin ne olduğuna bakın. 
Osmanlı İmparatorluğu'nun tekrar "istila" için gelmesi ama daha incelikli bir şekilde 
yeniden Avrupa'ya gelmesi, yukarıda anlatılan hikayeyi unutmayanlara bir hakaret gibi. 
Ancak burada istilalar konusundaki temel neden ırk olmamalıdır (çünkü ırk ikincil ve 
alakasız bir konudur, çünkü istisnasız tüm insanlar "saflığın" ikinci sırada geldiği bir gen 
karmaşığıdır) terim, bir biyogenetikçiye sorun), ancak ekonomi, İslam'ın Avrupa'ya 
yönelik yağmalarının temel nedeni ekonomik ve bölgesel güç olduğu gibi, Avrupa'nın 
Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya ve Avrupa'dan Okyanusya'ya işgalinin ana nedeni de 
ekonomi ve topraktı. bölge fethedildi. O zaman burada tehlikede olan nedir? Üstünlük, 
kendine herkesten çok inanma ve her şeyin en büyük fatihi olma. Brenton Tarrant'ın 
manifestosunda bahsettiği sözde “işgal” ve “beyaz soykırım”, pis kokulu çöplerden çok 
daha fazlası. 
Toprakları fethetmek için Avrupa'yı terk edenler kimlerdi?Afrika'ya giden ve binlerce 
yerliyi köleleştiren, daha sonra Brezilya'ya ve başka yerlere bedava emek olarak 
götürdükleri Portekizli beyazlar değil miydi? Meksika, Şili, Arjantin, Peru, Uruguay, 
vs.'de devasa oranlarda ve tüm halkları ortadan kaldırdılar mı? Kanada'ya gelip 
kendilerine karşı çıkan yerlileri köleleştiren ve öldüren Fransız beyazları değil miydi? 
Direniş? Gelenler beyaz İngilizler değil miydi? Kuzey Amerika'da yerlilerin topraklarını 
çaldılar mı?Bölge dağılımına en son gelenler ve bu güzel yerlerde vahşet işleyenler 
beyaz Hollandalılar değil miydi?Beyazlar (Avrupalılar, Yahudiler vb.) ) dünyayı bölenler? 
Ana kanaat önderleriyle... İngilizce (beyazların) dünya dili değil mi? Avrupa tarihi 
bitmeyen savaşlarla boğuşuyor, çılgınca bir hırsla ıslanmış durumdalar, her zaman her 
şeyi sahiplenmek istediler ve başardılar. 
Burada hedefimiz beyazlar olsun demiyorum, çünkü CYBE savaşı ırksal değil, böyle 
indirgemeci konularda durmuyoruz, çünkü bizim için ırklar hiçbir önemi olmayan ikincil 
bir şey, bizim için beyazlar, siyahlar, kahverengiler , sarı, vb., doğayı mahveden ve 
ilerleme eğiliminde olan bu lanetli ırkın genişlemesine katkıda bulunan tek tip bir insan 
kitlesidir, bu nedenle ITS, ırk, yaş, cinsiyet, milliyet vb. 
Konuya dönersek, burada belirtilmesi gereken, aynı yazarın dolaylı bir mağduriyet 
pozisyonu alması, beyaz ırkı savunmasız bırakmasıdır, çünkü beyazlar, yukarıda 
söylediğim gibi, yüzyıllardır dünyayı ele geçirenlerdir. 
Amerika'daki bizler, onların buraya yapmak için geldikleri şey konusunda daha öfkeli 
olmalıyız, beyaz Avrupalıları öldüren ve yerli köklerini kurtaran gerçekten tehlikeli silahlı 
gruplar ve teröristler olmalı, ama yok çünkü bunlar potansiyel olarak tehlikeli birçok 
kişiyi kendileriyle evcilleştirmişler. ahlaksızlıklar, örneğin alkol, uyuşturucuları, 
pornografileri, video oyunları, teknolojileri, Yahudi-Hıristiyan dinleri, prestijli markaları, 
sosyal ağları, tüm beyaz icatları (onlara Avrupalılar, Yahudiler, Hıristiyanlar deyin, vb.) 
Bu çığlık atan beyaz üstünlükçüler, Müslümanların iş aramaya geldikleri, güzel, sakin 
mahallelerine camiler diktikleri ve beyaz kadınlarla evlendikleri için ırklarında bir 
soykırım olduğunu söylüyorlar, ama ne serseri! Siz Avrupalı beyaz üstünlükçüler 
soykırıma uğramanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz, köleleştirilmenin, yoksul 
olmanın ve bir gün bile dayanamayacağınız yerlerde hayatta kalmak için mücadele 
etmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Yahudilerle aynısınız, holokost temasını 
tiksindirmek için tekrarlayan ve inleyen diğer piç kuruları, çünkü burada Amerika'da 



işgalciler hiçbir fikirleri olmayan en büyük katliamları gerçekleştirdiler çünkü resmi tarih 
buna vurgu yapmıyor. işgalciler koca bir halkı katletti, çok sayıda yerli halk silinip 
unutuldu, milyarlarca ecdadımızı katletti ve siz birkaç ölümden şikayet ediyorsunuz, 
soykırımla mı övünüyorsunuz orospu çocukları! orospu çocuğu! 
Her zamanki salaklar bunu okuyup beni yargılamadan önce şunu vurgularım, ben Yahudi 
düşmanı DEĞİLİM, Avrupa karşıtı DEĞİLİM, Beyaz karşıtı DEĞİLİM, Amerikan-merkezci 
DEĞİLİM, Yerlici DEĞİLİM, milliyetçi DE DEĞİLİM, açıklığa kavuşturalım, Ben sadece 
Tarrant'ın saçma sapan açıklamalarına ve politik olarak doğru olandan uzak modern 
dünyada olup bitenlerin GERÇEĞİNE karşı duruşumu bildiriyorum. 
Bizi resmi tarihten kovmak istediler, esrarengiz gerçekleri sakladılar, bizi giderek artan 
bir unutulmaya gönderdiler, ama bazılarımız biliyoruz ki hafıza bizi yüzüstü bırakmaz. 
 
III. Eko-faşizm vs eko-ekstremist mizantropi 
Birçokları için, Finli yazar Pentti Linkola eko-faşizmin bir ölçütüdür, ticari olmayan 
balıkçılıkta basit bir hayat süren adamın, bugün özellikle Avrupa'da birçok kişinin ürettiği 
ideolojisini açığa vurduğu birkaç çalışması vardır. Bu beyefendinin önerileri, nüfus 
kontrolü ve ırkın iyileştirilmesi için öjeni uygulamasından büyük şehirlere kitle imha 
bombaları atmaya kadar uzanıyor. Sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi ve türlerin 
ve ekosistemlerin korunması. Modern Batı medeniyetinin çevreye verdiği zararı 
önlemek için teknolojinin terk edilmesi ve Orta Çağ tarzında bir yaşama dönüş. Bütün 
bunlar, Pentti'nin kendisine göre, ancak tüm bunları aşamalı olarak dayatan bir 
diktatörlükle mümkün olacaktır, konuşmasının biraz abartılı da olsa Temple of Blood'ın 
"Iron Gates" romanına yansıdığı görülebilir. 
Linkola, yazarın önerdiği şeye bağlı belirli özelliklere sahip olan Nazi Almanyası'nın ele 
alınması ve pekiştirilmesine hayranlık duyduğunu itiraf etti. Genel olarak, bu 
beyefendinin doktrini, arkasında getirdiği tarihsel yük ile, birçok Avrupalının milliyetçi 
sahiplenme duygusuyla oldukça iyi birleşiyor, bu yüzden çoğu için bir eldiven gibi 
düşüyor. Şimdi Yeni Zelanda'daki terör eyleminin ardından Tarrant, kendisini eko-faşist 
olarak tanımlaması ve manifestosunda Linkola'nın fikriyle örtüşen önerileri dile 
getirmesi nedeniyle bu doktrinin önemli bir aktörü haline geldi. 
 
Tabii ki, ITS eko-faşizmi yalnızca diktatörlük gibi bir siyasi model önerdiği için değil 
(burada, model demokratik, sosyalist, cumhuriyetçi vb. olsaydı aynı şekilde 
reddedeceğimizi belirtmek gerekir) değil, aynı zamanda fikir ilerici olmayı izler, eko-
faşizmin yalnızca ilerici bir doktrin olduğu açıkça görülebilir, çünkü metodolojisi ve 
pratiği aşırı görünse de (ve bunu yapıyor) ki bunlar), tüm hümanist doktrinlerin aynı 
noktasına ulaşır, bir tür olarak ilerler. Bu nedenle, eko-faşizm daha çok "hümanist anti-
hümanist" bir doktrindir, çünkü insanların ortadan kaldırılmasını önerir, ancak aynı 
zamanda diğer insanların daha iyi yaşayabilmesi için onu haklı çıkarır, bir tür Thanos 
(evet, o ünlü adam. çizgi roman). 
Biz ITS'de kimsenin geleceğini düşünmüyoruz, yani Meksikalı ya da Amerikalı çocuklar 
için daha iyi bir yarın istemiyoruz ya da başka bir yerde çocuklar, yaşlılar, gençler, 
yetişkinler, umursamıyoruz. Gelecekleri, onları uzun ve kasvetli, işe yaramaz bir yaşam 
sürmelerine neden olacak korkular veya dayatılan cehaletlerle doludur. 



Biz, eko-faşizme kıyasla, yarın daha iyi yaşama arzusuyla hareket etmiyoruz, sahip 
olduğumuz şey şimdiki zaman ve bu kadar, bu hediye gerçek bir bok, kustuğunuz için sizi 
tiksindiriyor ve kokuyor ama olan bu , sahip olduğumuz şey bu, bizi bunalan ve bizi 
hasta eden bir gerçekliğin vebalı yansıması olduğumuz için zaman zaman hareket edip 
ona saldırıyoruz. 
 
Eko-aşırılık ile eko-faşizm arasındaki ayrım açıktır, sadece bir pislik ya da pislik 
önündekini görmez, ancak elbette ciddi bir kimlik bunalımı yaşayan ve ne olduğunu bile 
bilmeyen insanlardan pek bir şey bekleyemeyiz. onlar kadın ve erkektir ve çocuksu 
varoluşsal çatışmalardan kaçınmak için kendi cinsiyetlerini “e” veya “x” ile çıkarırlar.  
 
IV. Anarşizm, “canavarların” yetiştiricisi 
“Muhtemel Sorulara Cevaplar” bölümünde, “The Great Replacement”nin yazarı şöyle 
yazıyor: 
 

“Her zaman bu vizyona sahip miydim?” 
Hayır, gençken komünisttim, sonra anarşisttim ve sonunda liberterdim ve sonra eko-

faşist oldum. 
 
Bu konunun işledikleriyle skandallanan, bunu iyi bilen tüm anarşistler için, bu "canavar" 
hem komünizmden hem de anarşizmden gelen ideolojik bir süreçten sonra buraya geldi 
ve bakın ne ürettiler! 
Aynı şekilde bu tarafta da oluyor, anarşizmden geliyoruz ve bakın ne hale geldik, 
sosyopatlarda her şeyi yok etme ve geçmiş fikirlerimizin destekçilerini bile öldürme 
arzusuyla! 
Ravachol, Di Giovanni, Gualliani, Mario Buda, Mauricio Morales, ITS gibi anarşizmin, 
insan düşmanı, katil ve teröristlerin nelere yol açtığına bakın, teşekkürler anarşizm, çok 
teşekkür ederim! Ve soldan çıkan canavarlardan bahsetmişken, şimdi anarşizmden aşırı 
sağa doğru çıkan canavarlardan bahsedersek Tarrant ve Benito Mussolini'nin 
kendisinden bahsedebiliriz, hatırladınız mı? Pekala, gençliğinde İtalya'da anarşist 
doğrudan eylemin aktif bir destekçisiydi, yıllar sonra, kendi gençlik maceralarından 
esinlenerek, İtalyan faşizminin komünist muhaliflerini döven Kara Gömlekliler'in 
yaratılması için rakiplerini yendi, ama ne oldu? hikaye? değil mi? 
 
Komik, Tarrant, beyaz üstünlükçüler tarafından işlenen en büyük katliamlardan birinin 
baş kahramanı oldu, yıllar önce anarşist olan, belki beyaz üstünlükçülerden nefret eden 
ve belki de vatansız kompleksine bağlılık yemini eden, ama kaç dönüş hayat verir, aynı 
Tarrant. Çinko! 
 
V. kapatıyorum 
Tarrant saldırısı çağdaş tarihe damgasını vurdu, Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki gelecekteki saldırıların arkasındaki itici güç olacak, sonuçları olacak ve 
İslam Devleti (onu bir gerilla grubuna indirdi) ve İslami Mağrip'deki El Kaide intikam sözü 
verdi ve yalnız kurtlarını beyaz üstünlükçülere saldırmaya çağırdı, elbette ITS tüm 



bunları kutluyor, katledilen Müslümanların gözyaşlarını veya İslami aşırılık yanlılarının 
gelecekteki kurbanlarının gözyaşlarını umursamıyoruz, Tarrant saldırısı olacak Kaos ve 
istikrarsızlık getirin ve gelirse hoş geldiniz. 
 
Kaos'un beklenmedik yerlere gelişi için! 
Her yerde dolaşan Okült güçlerini harekete geçir! 
Kiliseler, tapınaklar, camiler, hepsi yanmalı! 
 
Xikomoztok 
 
Xale 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Meksika 
 
MART 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞSEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (ŞILI)  
 
ITS, ateş ve baruttur, yangın çıkarıcı cihazlar ve meme bombalarıdır, ama biz aynı 
zamanda suçlu ve sömürüyüz. 
 
29 Mart Şili ve ilgili güney toprakları kayıtsız değil. Anma törenleri ve devrimci eylemler 
dışında, bu yıl 2019'un "genç suçlunun günü"ne (özür dilerim, savaşçı) denk gelen 
kargaşalara katılımın sorumluluğunu alıyoruz. önceki yıllarda katıldığımız ve bugün 
tamamen stratejik bir konu için kamuoyuna açıkladığımız vandalizmlere katkıda 
bulunuyoruz. 
 
Bu tarih bizleri tıpkı 11 Eylül gibi sevinçle dolduruyor, bu tarihi anmalarda biraz anarşi 
yaratmak için mükemmel bir fırsat görüyoruz. Anmak için falan dışarı çıkmıyoruz, bu 
gece çatışmaların olması umurumuzda değil. Bazı solcuların bu saf suç gecesine vermek 
istedikleri siyasi suçlamadan uzaklaşıyoruz. Kusura bakmayın, Vergara kardeşlerin 
ölümünü anmakla ya da kendi bayrağımız dışında herhangi bir savaş bayrağını 
selamlamakla ilgilenmiyoruz. 
 
Bir gün önce, başkentte silahlarını çalan suçluların empoze ettiği paranoyanın ardından, 
ahlaksız içgüdülerimizi pis şehrin farklı yerlerinde serbest bırakma, düzensizliğe neden 
olma ve mümkün olduğunca çok kez tetiği çekme fırsatını yakaladık. kurşun bir 
kafatasına takılır, her kimse, bir piçin, yoldan geçen bir meraklı veya gazeteci, herhangi 
bir insan hedefimiz olabilir. 
 
Bu nedenle, koroların ve suçluların, kapüşonlu anarşistlerin ve devrimcilerin, yüzücüler 
ve pasterlerin ortasında, nüfusun ortasında, Şili'de en çok aranan teröristler olan ITS'nin 
hayaletleriyiz. 
 
Kalabalığın içinde kamufle olmuş, rahat geçinmeyi başarıyoruz, bedenlerimizde silah 
taşıyoruz. Bu an, silahlarımızı sağa sola çekmek için elimizdeki en iyi seçenek, yolda bir 
sivilin yaralanmasını umursamadan polise ateş ediyoruz. Ateşli silahlar, bir sorun 
çıkması durumunda benzinli şişeler ve bıçaklar ile tamamlanmaktadır. 
 
Medya, 11'i ile birlikte bu tarihin her yıl daha az şiddetli hale gelmesinden dolayı 
mutludur, ancak öze dalmış olan bizler, durumun böyle olmadığını biliyoruz, ancak daha 
az muhteşem olay olmasına rağmen, suç şiddeti daha mevcut ve canlı. her zaman ve biz, 
ITS üyeleri, büyük bir onurla bunun bir parçasıyız. 
 
Bu tarihin arkasına saklanmıyoruz, hiç de değil, İTS bunu hiç beklemediği bir anda 
vurarak, bu bir uyarı, mafya yayılıyor, ateş ve mermilerin yerini barut ve şarapnellere 
bırakacağını açıkça ortaya koydu. Herhangi bir gün olabilir, hala yeni hedefler peşinde 
koşan gölgelerde olduğumuzu ve değişen tek şeyin her gün daha güçlü olduğumuz 
olduğunu unutmayın. 
 



Suçu neşelendirin! 
 

Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Şili  

 
- Uygar olmayan güneyliler 
 
- İntikamcı Engizisyoncu Grup 
 
-Mistik Orman Horde 
 
MART 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN YETMİŞDOKUZUNCU BİLDİRİSİ (BREZİLYA) 
 

"Burada, gökyüzünde uçan bir kuş gibi, Dünya'da yumuşak adımlarla yürümeliyiz ve siz 
göz kulak olup iz bırakmadan gitmeliyiz." 

– Ailton Krenack 
 
Vahşiler için savaşmak için geri döndüğümüz suların döngüsü gibi. Bazı pis ağızlar bizim 
aleyhimize konuştu, hüsrana uğramış CP ve PF müfettişleri bizi kayaların altında 
avladılar, ama bizi bulamadılar ve işte yine buradayız, Vahşi Gizli Cemiyet ortalığı kasıp 
kavuruyor ve dehşet saçıyor. 
 
Brasilia Ulusal Ormanı'ndaki (FLONA) yıkıcı saldırıların bu ayın 28'i Pazar gününün erken 
saatlerinde, bu sefer Taguatinga bölgesinde meydana geldiğini varsayıyoruz. Bu 
vesileyle aşağıdaki saldırıları gerçekleştiriyoruz: 
 
– Yapım aşamasında olan bir sinyal kulesinin kısmen imhası. Denedik ama kuleyi 
yıkamadık. Her halükarda devre dışı bırakılmış, tabanları ciddi şekilde hasar görmüş, 
ayrıca onu destekleyen çelik kablolar da zarar görmüştür. Topraklama kablosu dahil tüm 
kablolar kesildi; 
 
– Kuleyi çalıştırması amaçlanan bir güneş panelinin tamamen imhası. Panel kontrol 
kutusunun üzerindeki kilidi pense ile kesip içindeki her şeyi yok ettik. Çekiçlerle tüm 
levhayı yok ediyoruz; 
 
– Ormandaki çeşitli levhalara, özellikle Ricardo Salles'e tehditlerle resim yapıyorsunuz; 
 
– Orman içinde ziyaretçiler için küçük bir köprünün yıkılması; 
 
– Girişte ve çıkışta heybetli bir Guará Wolf tarafından karşılanır gibi karşılandıktan 
sonra, iki IBAMA (Brezilya Çevre Enstitüsü) aracının, birbirine bağlı dört şişeye bölünmüş 
8 litre benzinli yangın çıkarıcı cihazlarla yangına ve yıkıma neden olduk. kamyonların 
önünde ve arkasında bırakılan küçük patlayıcılara ve birkaç ateşleme sigortasına; 
 
Ne ekoturizm ne de teknolojik yapıların ormanlarda yeri olmayacak, gri ve yapay 
modern dünyaya karşı aşırılıkçı savaş devam ediyor, şehirler eserler. Tekno-Endüstriyel 
Sisteme tamamen küçümsemeyle sırtımızı dönüyoruz. Elbette, uygarlığa karşı şiddetli 
bir tiksinti atardamarlarımızda sıcak nabzı atıyor ve katarsis patlayıcı kokuyor. Ve bir 
grup bireycinin çok az şey yapabileceğini düşünenler için, Ulusal Tevhid Cemaati, Sri 
Lanka'daki Hıristiyanlara karşı hak edilen katliamdan sonra aksini kanıtlıyor. Geçen yılın 
Aralık ayında, ülkedeki terör sahnesi, bu topraklarda biz Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler 
– Brezilya tarafından neredeyse hiç üretilmedi. Ama önemli değil, niyetler hala gizli, 
unutmayın ki patlamadan önceki şey sessizliktir. FLONA'da bu Pazar sabahı yaşanan 
saldırılar bir kıvılcım, elimizden gelen vahşetin vatandaşların üzerinde gerçekleşmesi 



mantıklı. Federal Polis'in soruşturmalarının ardından gelen bu görüntü sürprizlerle dolu, 
bizleri korkutmak yerine terörün gücünü artırıyoruz. Oyun devam ediyor. 
 
Ormanlar bizim için derin saygıyı hak eden kutsal yerlerdir, ormanların ve hayvanların 
sesleriyle tartışmak için bir metropole saldırmadan önce bu alanlarda patlayıcıları 
rezonansa sokmak bizim işimiz değil. Gerçekleştirilen saldırılar rastgele değildi. Cerrado 
çölleşti, geriye kalan çok az şey birkaç yıl içinde yok olacak ve bilim adamlarının kendileri 
de bunu söylüyor, saygılı araştırmalarıyla Antonio Donato Nobre gibi insanlar. Ancak 
duyarlı biri bunu algılayabilir, bilimin bize dünyanın hasta olduğunu söylemesine gerek 
yoktur. İnsan gelişimi adına, şehirler ayrım gözetmeksizin doğayı ve ağıldaki vahşi 
yaşamı yutuyor. Sık çalılıklarda duyulan vahşi sesler hatıralar haline geldi, bir hatıra, 
bugün arazinin yaşanmaz, kuru ve asfalt kabuğuyla kaplı olması nedeniyle, şüphe 
götürmez Gavião-Peneira'nın artık yerde küçük bir av aramak için havada 
görülmediğidir. Son günlerde, insan türünün varlığının ne kadar yıkıcı olduğunu 
düşünerek ormanda dolaştık. Tanık olduğumuz uygarlığın ekolojik etkisi, ruhlarımıza 
artan bir acı ekiyor. Toprak çığlık atıyor. Ormanlarda, "Pazar tatili" için dışarı çıkan "doğa 
severler" tarafından atılan çöp yığınları ve yolları buluyoruz, birçok yerde yüzlerce 
bisikletçinin muazzam akışının neden olduğu erozyonlar var, doğa varlıkları olmuştur. 
hafta sonlarını ormanda "boşaltma seansları" olarak ayıran, ancak hafta boyunca 
modern teknolojik toplumun ilerlemesine endişeyle katkıda bulunan uygar insan 
kitlesinden korktu. Kentleşmeyi genişleten araziyi parçalayan iğrenç makineleri gördük 
ve elbette tipik yenilikçi festivallerden sonra hasarlı çalılara ve akarsulara da tanık olduk. 
Bu, istilacı insan türü olan tek bir varlığın müdahalesine yenik düşen eski Cerrado'dur. 
Yani sadece şehirlerde değil, herhangi bir ormanda da saldırı riski gizlidir. Siz medeni 
insanları bu alanlarda istenmeyen kişi ilan ediyoruz, vahşi doğadan uzaklaşın, yapay ve 
hasta ortamlarınıza geri dönün, iğrenç ve yıkıcı istilacı bir türsünüz, ormanlar size değil, 
onları Kurtlara bırakın. , Pumas Pardas, Seriemas, Çıngıraklı Yılanlar, Geyik, Capibaralar, 
Teiús, Tatus, vahşi olanı vahşi olan için terk eder. Ekoturizm yenilsin. Medeniyetin henüz 
tam olarak müdahale etmediği bu yerlerde yürümeye cesaret eden izciler, turistler, 
motorcular, avcılar, aileler, hipsterlar, devriyeler, serseriler veya herhangi bir medeni 
insan iki kez düşünür düşünmez, ani bir sürpriz olmasın. barbar saldırısı. 
 
FLONA, liderliğinde bu hafta köklü bir değişiklik geçiren ve sırayla şu anda Ricardo Salles 
başkanlığındaki Çevre Bakanlığı'na (MMA) bağlı olan bir kuruluş olan ICMBio'nun yetkisi 
altındadır. Ormanın içindeki levhalardaki grafiti, kesinlikle madencilik, sanayi ve tarım 
için çalışan bu şarlatan ve "çevre karşıtı" karaktere yönelik tehditleri vurguluyor. Salles, 
madencilik şirketlerini desteklemek için belge sahtekarlığından hüküm giydi. O piç Oscar 
Landerretche'ye ne olduğunu hatırlıyorsun, değil mi? Dikkat et, Salles. Sen bir halk 
figürüsün. Biz, sürekli hırlayan, radikalizm salyalayan Partido de la Causa Obrera'nın 
aşağılık insanları gibi değiliz, ama seni bulduklarında arabalarını patlatıyorlar. Terörist 
olarak hareket ediyoruz. Acelemiz yok, sadece mizaç, cephaneler ve hedefler ve siz de 
bunlardan birisiniz, daha önce bahsettiğimiz "Bolsonaros" ve diğerlerinin beceriksiz ve 
zavallı sınıfı ile birlikte. Siyasi mantığa uymadığımız için bu kurumlarda değişiklik 
bekleyerek yapmıyoruz. MMA'ya ve ICMBio, Brezilya Orman Hizmetleri ve IBAMA gibi 



diğerlerine ek olarak, mantıksal olarak, sanki böyle bir olasılık varmış gibi, her zaman 
çılgın bir "sürdürülebilir" ve ilerici medeniyet lehine çalıştılar. Şimdi Salles'in yönetimi 
altındaki bu organlar, yalnızca felaket niteliğindeki faaliyetler için verilen kararlar. 
Ricardo Salles'in müdahaleleriyle bu ekosidal operasyonun derinleşeceği biliniyor, son 
üç haftadaki hareketleri bunu çok iyi kanıtlıyor. Bu adam, Minas Gerais eyaletindeki 
madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan iki devasa uygar felaketten sonra arka arkaya 
birkaç kilometrelik biyomları yok eden Vale gibi şirketlere göz yuman türden biri. Bu 
affedilemez. Ardından Salles'i, “Bolsonaros”u ve şirketi hedef almak da içimizde yanan 
kinci bir bencil nefretin parçasıdır. Bu, Greta Thunberg gibi ilerici çöplerin istediği ve sol 
muhalefetin istediği “iklim adaleti” için değil, siktir et solu, ona da saldırabiliriz. Bu anti-
politik bir konumdur, Wild Nature'ın "politik tarafları" yoktur. Ve elbette, toplumsal 
düzendeki istikrarsızlaşmayı ortadan kaldırdığı için paranoyaya ve siyasi düzensizliğe yol 
açması da yerindedir. İstikrarsızlaştırma açısından Bolsonaro'nun ve onun kirli 
torunlarının beceriksizliği uzak bir lider olsa da ve bunu ayakta alkışlıyoruz, bu amatör 
siyasi grubun acıklı şeyleri ve açıklamaları, işleyişi kısmen engellediği için istediğimiz 
kaosla aktif olarak işbirliği yapıyor. çıkar çatışması ve yoğun ideolojik önyargıları ile bazı 
Devlet yapılarının, aynı zamanda Batı medeniyetine rehberlik eden siyasi ikiciliğe dayalı 
gruplar arasında şiddetli çatışmalara yol açmayı başarması. 
 
Yaptığımız şey çok azdı, sadece medeniyete ve insani ilerlemeye olan nefretimizi 
kovmak için bir hayatımız vardı. Şu an için FLONA'daki saldırılar ve bu mesajı Salles ve 
küçük gruba bırakıyoruz. Onlara saldırmak imkansız mı? ITS, dünyanın en büyük 
madencilik şirketlerinden biri olan Codelco'nun başkanını neredeyse öldürüyordu. Kim 
hayal ederdi? Açıkçası, acelemiz yok. İntikam soğuk bir tada sahiptir. Medeniyete zarar 
vermeye ve istikrarı bozmaya çalışan diğer ayrım gözetmeyen ve seçici saldırılara devam 
edeceğimiz açıktır. Barış ve düzen vahşetle bozulacak. Kim bilir bir sonraki fırsatta Sri 
Lanka burada olacak. Daha fazla genişlemeyeceğiz, bırakın patlayıcılar konuşsun. Biz 
dinginiz ve bu grubun bir parçası olan herkes bunun acımasız olduğunu bilir. 
 
Karanlıkta, aya, güneşe, yıldızlara, rüzgara, sulara, ormanlara, her şeye tapmak için 
doğanın hayvanlarına katılırız. 
 

Sis yürüyüşümüzü kaplasın. Misantropi ve vahşi doğa her zaman. 

 

Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 

-Vahşi Gizli Cemiyet 

Mayıs 2019 

 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSENİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
Yürüyüşe dönüşen birçok partisinden birinde hareketsiz kalabalığın avantajından bir kez 
daha yararlanıyoruz. Bu kez dünyaca ünlü "işçi bayramı" olan 1 Mayıs, istikrarsızlık ve 
anarşi yaratmak için mükemmel bir bahane oldu. 
 
Bu küçük mesajla, bu 1 Mayıs'taki rahatsızlıklara katılımı haklı çıkarıyoruz. Kalabalığın 
ortasında, kapüşonlu vandalların ortasında yürüdük, 
 
Bu tarihi tarihte aptallar yürür ve şarkı söyler, ama biz değil. Kalabalığa "Chicago 
Şehitlerini" anmak için gitmiyoruz, iş yasalarında iyileştirmeler talep etmek bir yana. Bu 
seferki amacımız ateş ve yıkımdı. 
 
Kalsine edici alevlere, yanan turuncu renge bayıldığımız için benzin kokusundan 
büyüleniriz, alevleri teşvik etmekten sorumlu olan odur. Benzin şişeleriyle donanmış 
olarak, önümüze çıkan her şeyi yakmaya koyulduk. Yanıcı sıvıyı döktük ve gerisini 
çakmak yaptı. 
 
Ve saf olmayın, korkunç bir yangını söndürmek için biber gazı kapsülleri yeterli değil... 
 
Dağınık ve her zaman akranlarımıza karşı dikkatli, kahramanları oynamaya cesaret eden 
vatandaşlara özenli, bizimle birlikte bunu çok sevecekler. 
 
Bu yıkım ve yangın gününde araçlarına katkıda bulunan mechaları, müzayedecileri, 
muhripleri, suçlu yağmacıları ve antisosyal anarşistleri teşvik ediyorum. 
 
Mayıs başlıyor ve "Kaos günü" yaklaşıyor. Mauricio Morales ateş ve patlamalarla anılsın! 
 
Şehre ve insanlığın ilerlemesine ölüm! 
 
  
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Şili 
 
- Medeniyetsiz Güneyliler 
 
- İntikamcı Engizisyoncu Grup 
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSENBİRİNCİ BİLDİRİSİ (BREZİLYA) 
 
Bugün Kadın, Aile ve İnsan Hakları Bakanlığı başkanı Damares Alves'in olası istifasını 
basından öğrendik (1). Bilgiler hala kafa karıştırıcı, belki de bazı bakanları kaybetmiş ve 
dağılan bir hükümetin daha fazla aşınmasını önlemek için kasıtlı olarak reddedildi. 
Devam etse de etmese de rahatsızlık var, bu bir gerçek, Damares'in duygusal tükenmesi 
olabilir. Bakanın bu olası istifasını ilk elden haber yapan medya El Veja açıktı, ölüm 
tehditleri, muhalefet ve saldırılar vardı. Medya puan verdi ve haklı, o zamana kadar 
kesinlikle en büyük tehdit, Brazlândia'daki bir kilisede 5 kiloluk yüksek tahrip gücüne 
sahip bir patlayıcıyı bıraktığımızda Silvestre Secret Society'den geldi (2). Kaç kişiyi 
öldüreceğimiz umurumuzda değildi ve saldırıyı belirli bir gruba, dindar Hıristiyanlara, 
Damares ile aynı gruba, Protestan olsa bile yönlendirirsek. Bu gruba baktık ve 
nedenlerimiz vardı ve o sırada Damares Alves'e karşı da tehdit edici pozisyonu ve 
cinayet niyetimizi açıkça ortaya koyduk. Hala var olduklarını ve giderek daha tehlikeli 
olduklarını açıklığa kavuşturalım. Federal Polis, Abin ve diğer kurumların yardımıyla 
büyük bir operasyon yaptı, ancak bizi değil rastgele insanları tutukladı (3). Gelişmeye ve 
saldırmaya devam ediyoruz. Son saldırı, FLONA'da bir yıkım izi bıraktığımız ve iki IBAMA 
aracını (4) ateşe verdiğimiz Brasilia Ulusal Ormanı'nda geçen Pazar (28) erken saatlerde 
gerçekleşti. Sérgio Moro'ya (5) göre saldırı Federal Polis tarafından araştırılıyor. Tabii ki 
yazar olduğumuzu belirtmek için anı kaydettik, videoya herkes erişebilir. Zaten bu 
vesileyle tehditlerimizi özellikle Ricardo Salles'e yoğunlaştırıyoruz, hatta seçilen hedefin 
sebeplerinden biri (ICMBio ve IBAMA). Yani ölüm vadisinde, Damares'te, yumurta 
kabukları üzerinde veya daha iyisi bir mayın tarlasında yürüyor olabilirsiniz. Kilisenizde 
bir tarikatın Sri Lanka'daki gibi havaya uçtuğunu hiç düşündünüz mü? Ya da siyasi bir 
olay? Ve bazı yiyeceklerinizde ölümcül bir toksin var mı? İşe giderken kafana bir kurşun 
mu yedi? Tanınmış bir kişi olduğunuzda alınacak önlemlerin sınırları vardır ve ayrıca 
duvarların gözleri vardır. Bunu en aşırı sonuçlara götürmeye hazırız. Sessizlik 
patlamadan önce gelir, bekleyin. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
-Vahşi Gizli Cemiyet 
 
Mayıs 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSEN İKİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ-ARJANTİN) 
 
Geri döndük, mafya kuzeyden güneye, doğudan batıya yayılıyor ve ağlar kuruyor. Karlı 
dağlardan takas için bir yerden bir yere taşınan atalarımız gibi dağ silsilesini geçtik, ama 
bu sefer yiyecek, deri veya sığır alışverişi değildi, bu sefer patlayıcı cihaz ticareti yaptık, 
doğru bomba Paket Tipi. Batı ülkelerinden bir suç ortağı zanaatkar tarafından yapılmış, 
şüphesiz ve önceki saldırılarda da gösterildiği gibi, bu tür bir mekanizmanın nasıl 
çalışacağını çok iyi biliyor. Böylesine büyük ve yıkıcı bir yaratılış karşılığında ne 
sunuyoruz?... sadece eylemimiz. 
 
Diğer taraftaki kardeşlerimizle yüz yüze görüşmek için sınır sınırlarını aşıyoruz, tekrar 
buluşuyoruz ve sadece vahşi ruhların hamile kalabileceği mistik ve atalara ait bağlantıyı 
yeniden açıyoruz, sohbet ediyoruz, gülüyoruz ve Kaos yaratmak için komplo kuruyoruz. 
 
Patlayıcıya kimin layık olacağını seçebilmek için gölgelerde dikkatli bir şekilde komplo 
kurduk. İçimizi tiksinti ve öfke kapladı, metronun yeni 3. hattının inşası ve açılışı intikamı 
hak etti. Ve böylece, tıpkı "madenci"de olduğu gibi, bu sefer Metro de Santiago'nun 
başkanı LOUIS DE GRANGUE CONCHA'ya odaklandık. Adı ve varlığı bu ülkedeki en büyük 
nakliye şirketlerinden birini temsil eden inşaat mühendisi. Metro de Santiago, 
gelecekteki projeleri ve halihazırda yürüttüğü projelerle "büyük şehre" çözümler ve 
ilerleme sağladığını iddia eden, ancak dünyayı daha da fazla kemirmeyi ve yok etmeyi 
başaran, onu açıp daha fazlası için yırtan bir şirkettir. ve daha fazla kilometre, toprağa 
çok zarar veriyor. İnsanlığın ilerlemesi adına, koyun gibi ve monoton uygar piçleri bir 
yerden bir yere taşır ve taşırlar. Ve böylece yeryüzünde açtığı yaralar pahasına 
servetlerini artırmaya devam ediyorlar. 
 
Tüm bu yıkıcı eylemler karşısında boş boş oturamadık, bir şeyler yapmak zorunda kaldık, 
vahşinin çağrısını her geçen gün daha çok hissettik, bu iğrenç şehre sokulmuş huzursuz 
bir yaşam hissettik. Sadece bu şehirden ayrılmak ve vahşi doğada birkaç gün yaşamak ve 
kendimizi güçle doldurmak yeterliydi, anti-hümanist arzularımızı gerçekleştirebilmek 
için sığınağımızdan ayrıldık. Bu patlayıcı hediyeyle, aptal ve kokuşmuş ilerlemeye yol 
açmak için alınan her bir santimetre karelik araziyi geri alıyoruz. Kendilerini süren ve 
hatta insanın yerini alan ve sadece insan kalabalığını taşımaya yarayan yüksek teknolojili 
trenlerini kurmak için yok edici makinelerini kurmaya devam etmelerine izin veremeyiz. 
 
Saldırımızla Metro şirketine bir son vermeye ya da aptalca ve safça olacak projelerini 
bırakmalarına çalışmıyoruz. Dünyayı sadece patlamalar ve kanla onurlandırmaya 
çalışıyoruz. Bu sefer Metro'nun maksimum temsilcisi oldu, dün Codelco'ydu, yarın başka 
bir önemli yönetici. 
 
Oscar Landerretche'de yaptığımız gibi, avımız seçildikten sonra evini dolaştık, 
güvenliğini kontrol ettik ve şehrin en güvenlisi olduğunu iddia eden yerleşim 
mahallelerinde yürüdük, en çok aranan bizdik, burnunun dibindeydik. bir kez daha 
gülüyoruz. Biz hedefin gözünün içine baktık, o bize baktı ama o bizi görmedi, niyetimizi 



görmedi. Sığınağımızda ona doğrudan suikast seçeneğini inceledik, uygulanması 
mümkündü, araçlarımız ve irademiz var ama bu sefer vazgeçtik. Şimdilik, ölüm taşıyan 
patlayıcı hediyelerle devam ediyoruz. Bıçaklar ve mermiler, daha önce de söylediğimiz 
gibi, aşırı uygar kan için giderek daha fazla susamaktadır... ölüler onlara söyleyecektir... 
 
Biz de tam olarak aynı şeyi yaptık ve öğrenmiyorlar ama aynı taşa iki kez tökezleyen tek 
canlının insan olduğunu söylüyorlar... Belki de bu yüzden insanlık yok olmaya 
mahkumdur... gölgeler fark edilmemek için atalarımızın pagan tanrıları tarafından 
örtülüp korunuyoruz. Bu yüzden nerede olduğumuzu bulmak onlar için çok zor, çünkü 
onlar gözlerini açtığında, And Dağları'nın diğer tarafından ya da And Dağları'nın en 
güneyinden, kaotik yaratılışımızı zaten rahatça görüyor ve keyfini çıkarıyor olacağız. kıta. 
 
Bu sefer memnuniyet tam olmadı ve beklediğimiz gibi bitmedi… Grangue'den adınızı 
değiştirmek için bir pedofili yara bandından randevu almanız gerekiyor, bundan sonra 
ŞANSLI olarak vaftiz edileceksiniz, sadece şansınız kaldı. sen. 
 
Güneye, başkentten başkente, denizden denize, beyazımsı dağlardan geçiyoruz ve bizi 
yakalayacak kadar yakın değiller. Modern insanlığa ve onun ilerlemesine karşı savaşı 
sürdürüyoruz, bizleriz, ITS'nin hayaletleri; Ormanın Mistik Ordası ve Kızıl Kan Tarikatı, 
insanlık dışı arzularımızın komplosunda ve gerçekleşmesinde birleşiyor. 
 
Bizi zaten tanıyorlar, farklı tebliğlerde söyledik, ya dar görüşlüler, ya istemiyorlar ya da 
beceriksizler. Geçen Ocak ayında medeni etlere yanan demiri gömdüğümüzde 
söylemiştik “Büyük yöneticiler, politikacılar, öğrenciler ve basit vatandaşlar gözümüzün 
önünde. Patlama onları uyaracak…” Ve öyleydi, bu sefer ilerici Şanslı Grangue oldu, 
yarın kendini önemli sanan, ilerlemeyi tanıtmak, çıkarma işi yapmak, karalamak isteyen 
bir şirketi temsil eden herhangi bir adam olabilir. atalarımız veya sadece SİZİN gibi biri. 
 
İlerleme ve çürümüş medeniyetler adına, modern insanlar yeryüzüne korkunç derecede 
zarar vermeye devam edecek, bu değişmeyecek. Ama unutmayın ki biz buradayız, olup 
bitenlere dikkat ediyoruz, isimleri yazıyor, adresleri doğruluyoruz, çevremize verilen 
zararı en aza indirmek için buradayız ve bunun için ev yapımı patlayıcılar ve diğer 
silahlar kullanıyoruz. 
 
Bilim çılgınlığınıza devam edin ve burada dünyadaki vahşi her şey adına saldırmaya 
devam edeceğiz. Nehirler ve dağlar için, böcekler ve kuşlar için, puma ve tilki için, 
medeniyete karşı savaşan kadim savaşçılar için ve bizleri inançları ve maneviyatlarıyla 
dolduranlar için. 
 
Talihsiz modern insanlık en kötüsünü hak ediyor, yıkıcı depremleri, selleri, öldürücü 
tsunamileri ve yanan volkanik patlamaları hak ediyorlar. Bombalarımız ve döktüğümüz 
kan, vahşi doğaya sadece küçük bir armağan. 
 
  



İnsan sevmeyen savaşçı Mauricio Morales'in ruhu saldırımızda bize ilham verdi, Kaos için 
bu özel ayda punk mauri'nin antisosyal hafızasını onurlandırıyoruz. 
 
Vahşi savaşçıların ruhları Kevin Garrido ve Mark Conditt her zaman başıboş dolaşırken, 
uçurumlarda şeytani dansınıza devam edin! 
 
Kuzeyden güneye, kıyıdan kıyıya ve sıradağlar arasında; savaşta ileri eko-aşırılıkçı mafya 
kardeşler! 
 
Modern insanlığa, ilerlemesine ve bilimine savaş! 
 

Misantropi, Kaos ve Vahşi Doğa her zaman! 

 
 
Vahşi Doğaya Eğilen Bireyciler – Şili, Arjantin 
 
-Kan Kırmızı Tarikatı 
 
-Mistik Orman Horde 
 
 
Mayıs 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSEN ÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (ŞİLİ-ARJANTİN) 
 
 

 
ITS-Şili mistik muska 

 
 
Louis de Grange Concha, bugün ölmeyi ya da ciddi şekilde sakatlanmayı kıl payı kaçırdın. 
Patlayıcı hediyemiz, Landerretche ile ettiğimizin aksine, ölüm vaat ediyordu. Yarım 
kiloya yakın siyah barut ve bir düzine civatalı çelik boru canınızı bağışladı... 
 
Ve hayır Louis, seni bir devlet şirketine ait olduğun için ya da 2017'deki madenciye ait 
olduğun için seçmedik, onları Dünya'yı yok eden şirketlerden sorumlu oldukları için 
seçtik, nokta. Aptallar gülmek için komplo teorileri üretiyorlar ama gerçekler ortada ve 
kim inanmak istemiyorsa onu emsin, emmeye devam etsin. 
 
Devlet güvenliğine sıçıyoruz, "nato"dan sola, sağa ve merkeze gidiyoruz. Chadwick'e, 
ANI'ye, GOPE'a, OS9'a ve tüm o boktan kurumlara gaganın ucu için. 
 
Bilinmeyen ve Vahşi adına terör eylemlerimize devam edeceğiz. Patlayıcı üretmeye, 
ayrım gözetmeyen ve seçici terör yaratmaya devam edeceğiz. 
 
Ocak ayında insanlığa rastgele saldırdık, bugün şanslı olan belirli bir insana saldırıyoruz. 
 
Bu sefer Metro'nun en üst temsilcisiydi, yarın kim bilir belki arabalarından biri 
patlayacak ya da alev alacak. Zaman ve irademiz gösterecek... 
 
Biz hala dışarıdayız, özgür ve vahşiyiz, tam bir cezasızlık içinde, atalarımızın ruhları 
tarafından kutsandığımız için bizi kolayca yakalayamazlar. Hain ritüelinin tanrılarıyla 
yürüyoruz, Mapuche savaşçılarının sütunları bize rehberlik ediyor ve bizimle ilgileniyor. 



 
Aşağıda sergilediğimiz videoda Kaos'un yaratılışı gerçekleştirilmektedir. Bu kayıt, 
maceralarımızın tek kanıtı, korkunç suçlarımızın tek izleri. Bu görsel-işitsel materyal, 
aksiyonun korkunç uçurumuna atlamak için bir destek bekleyen huzursuz zihinlere 
adanmıştır. 
 
Antisosyal anarşistlerin savaşını şiddetle teşvik ediyoruz. Barutlu yangın söndürücüler, 
vahşi yangınlar ve doğrudan atışlar eski günlerdeki gibi geri dönsün. 
 
ITS'nin Meksika, Arjantin, Brezilya, İngiltere, Yunanistan ve İspanya'daki kardeşleri ileri!, 
dünyanın sonunun topraklarında savaş devam ediyor! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Güney  
 
-Kan Kırmızı Tarikatı 
 
-Mistik Orman Horde 
 
Patlayıcı Aygıyın Videosu: 
https://archive.org/details/polka_201905/  
 
Mayıs 2019 
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSENDÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (ŞİLİ)  
 
Şili'nin güneyinde, Göller Bölgesi, Puerto Montt şehri, orada güney topraklarının 
kırılmaya başladığı yer. 27 Mayıs 2019, sabah 9'da asosyal bir ruh şeytani arzularını 
gerçekleştirmeye hazırlanır. Kader, şanssızlık, sıkışmış bir silah, kim bilir neden, ama o 
gün büyük bir trajediden kaçınıldı, katliam olmayı hedefleyen bir trajedi. 
 
Ölüm, lanetli güneyi kucaklamak istemedi ve bunun  yerine ağır yaralı bir kişiyle yetindi. 
 
Böylece, “Columbine Katliamı” tarzında (oranlar hariç) 1 4 yaşında bir genç, maskeli ve 
tabanca ile silahlanmış bir şekilde okuluna koşar. Bir öğrenciyi 3 kez tetiğe basıp bir 
öğrenciyi boynundan yaralayarak (hayatta kaldı) bir sınıfa gelene kadar gizlice dolaştı ve 
sonra hızla kaçtı. 
 
Az önce anlattıklarımız Şili tarihinde bir zirve, ölüm olmasa da bu olayda önemli olan 
niyetler, korkunç niyetlerdir. Gencin silahlı saldırıyı gerçekleştirme nedenlerinin 
yeterince açık olmadığı doğruysa, gerçekler, görüntüler ve yazdıkları çok açık. 
 

"Vay, görünüşe göre işe yaramadı, eğer bu olduysa bana sebepler verdin. Ölenlerin 
her biri bir şey yüzündendi” 

 
Bu, gencin evinde bulunan mektupta belirtildi, ayrıca fazladan cephane olarak bir 
düzineden fazla mermiye sahip olması, daha büyük bir şey yapmayı hedeflediğinin açık 
işaretleri. 
 
Katliamın neden yürümediğine dair teoriler üretebiliriz, örneğin tabancanın kötü 
durumda olması ve tutukluk yapması - 3 kez ateş ettiğini hatırlayarak - ve bu nedenle 
devam etmeyi reddetmek zorunda kalması gibi. Ya da neredeyse katilin sınıfta 3 
dakikadan fazla kalması, ne   yaptı? o ne dedi? Doğru anı beklemek için mi oturdu? 
onları rehine olarak mı tuttu? Cevapları zor olacak  bitmeyen bir soru dizisi. Her 
halükarda, burada önemli olan, çocuğun cehennemi niyetleri, cesur ve kasıtlı insan 
hayatını aşağılama suçudur.   
 
Güneyin lanetli topraklarında ve ITS'de daha önce görülmemiş bir çekime kayıtsız 
kalamazdı. Gerçek şu ki, güney kolayca durdurulamayacak yeni bir suç türüyle ıslanıyor. 
 
Hâlâ saldırılarımızla tarih yazmaya devam ediyoruz, kimileri suçlarını işliyor, kimileri de 
vahşi arzularını serbest bırakıyor. 
 
Biz misantropik eğilimlere sahip aşırılıkçı bir grup olarak bu tür eylemleri açıkça 
benimsiyoruz, genel olarak suçlu yeraltı dünyasına karşı sempati duyuyoruz, ancak 
soğukluk,  şiddet ve cinayetle gerçekleştirilen bu tür eylemlerin bizim için daha büyük 
bir ağırlığı ve anlamı var. Özellikle mutlak bireysellikten geliyorlarsa, birinin karanlık 
arzularının gerçekleşmesi her zaman değerli bir şeydir. 



 
Bunun gibi eylemler, Kaosun karanlık güçlerini serbest bırakır ve temel bir değere 
sahiptir. 
 
Küçük delikanlı, katliamın olmadı ama kendi yollarımıza yeni bir soluk verdin, 
Unique'lerde tarihte bir yer edindin ve şans eseri cani öfkene şahit olmadık. Şunun 
farkında ol, ev hapsindeyken, ITS üyeleri cesaretini selamlıyor ve bunu kutluyor ve 
ölümsüzleştiriyor, çünkü sen silahını taşıyan Kaos idin, uçurum seni bekliyor…. 
 
Vahşiler Luis Henrique de Castro ve Guilherme Tucci'ye, katil Vladislav Roslyakov'a, 
korkunç Dimitrios Pagourtzis'e, kana susamış Nikolas Cruz'a, Federico Guevara'ya, genç 
soğukkanlı Jaylen Fryberg'e, ürkütücü Will Cornick'e, acımasız Sergey'e katılmadınız. 
Gordeyev, korkunç Thomas Lane, hayvani Tim Kretschmer ve diğer birçok cinayete 
meyilli çocuk. 
 
Utanç verici modern insanlık, şehirler ve medeniyet bizi hasta etti, bizi ilerleme ve 
modernite ile sarhoş etti, şimdi sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olun. Biz sizin 
bokunuzdan yükselenleriz ve suçlarımız ıstıraplı cevaptır. 
 
Medeniyet için paket bombaları, kundaklama ve okul saldırıları! 
ABD'nin okul katliamı “geleneği” güneyde yerini bulsun! 
 
-Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Şili  
 
Haziran 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSENBEŞİNCİ BİLDİRİSİ (BREZİLYA) 
 
Şimdiye kadar bu konuyu “arka planda” olduğu için konuşmamayı tercih etmiştik ve o 
zamana kadar çok fazla önem vermemiştik ama artık siyasi bir anlatıda kamuoyuna 
yansıdığı için bu konuda tavır almak hayati önem taşıyor. siyasi amaçlarla yalancıların 
kirli ağzından adımızı geri almak. 
 
Halka açık olarak ortaya çıktığımızdan beri, motivasyonlarımızı anlamaya çalışan birçok 
kişi var ve kim olduğumuza dair yorumlar, her biri diğerinden daha yaratıcı olan 
gözlemcilere göre değişiyor. Kısacası, sağ kanat için aşırı sol terörist bir grubuz ve sol 
kanat için sağ kanat tarafından yaratılan faşist bir grubuz, her ikisi de siyasi gerekçelere 
dayanan teoriler. Sürpriz değil ve aslında çok kendini tekrar ediyor, ancak bu taraflarda 
olmadığımızı, siyasetin çok ötesinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. ITS, 
aşırılıkçı bir ekolojik eğilimin nihilist grubudur. Daha karmaşık bir dil kullanarak, 
hakkımızda birçok “sahte haber” var, Wikipedia'da bile bazı yalanlara yer verilmiş. 
 
Dünya, Steve Bannon'un stratejilerinden çok şey öğrendi ve daha spesifik olarak 
Brezilya'da Jair Bolsonaro, yalnızca, neredeyse propaganda amaçlı yalanların devasa 
stratejisi ve şu anda ön planda olan yargı güçleri tarafından yürütülen bazı siyasi 
manevralar nedeniyle seçildi. Ama sağ kanattan sadece yalanlar gelmiyor, sol da ona 
tapıyor. Bu kadar çok eleştirdikleri Bannon stratejisiyle açıkça ilgilenen sol gazeteciler ve 
siteler, DCM, Brasil247  ve Revista Forum örneğinde olduğu gibi, ITS hakkında çok komik 
yalanlar ürettiler. Jair Bolsonaro hükümetinin bariz başarısızlığı nedeniyle bir “darbeyi” 
haklı çıkarmak için sağ kanadın paranoyakça icadı. Onlara göre, birkaç ay önce, 
“demokrasiyi engellemek” ve “bir polis devleti inşa etmek” için “ayaklanma durumu 
yaratmak” için ikincil bir strateji olarak “faşist sağcı hükümet” tarafından yaratıldık 
(Mauro'nun sözleri bunlar). Lopes). Kaç kötü söz Mauro. Bu şekilde gazetecilik ruhunu 
zedeler ve 0 Antagonista gibi siteler seviyesine iner. Birkaç ay önce “bolosonarizmin 
yarattığı çok ciddi bir siyasi operasyon” değiliz. İyi bir araştırmacı gazeteci için, 201 6'da, 
uzun  zaman önce fiili hükümetten çıktığımız, hatta daha sonra yenilip Michel Temer'in 
iktidara geldiği Dilma Rouseff'in cumhurbaşkanlığı döneminde bile ortaya çıktığımız 
açıktır. O zamanlar, olimpiyatların  açılış haftasına, şu anda İslam Devleti'nin sözde bir 
hücresini tutuklayan Federal Polis operasyonunu abartan şu anda bakan Alexandre de 
Moraes tarafından dile getirilen gösteriden kısa bir süre sonra başladık. Gerçekte 
yetenekleri olmayan ve aralarında herhangi bir kişisel temas ya da saldırı gerçekleştirme 
kapasitesi olmayan bir grup acemi olan Brezilya. Saldırmadılar ve tutuklandılar ve olay 
gösterişe dönüştü ama biz saldırdık. Pilot Uçak otogarının üst platformunda içi çivi ve 
kürelerle dolu bir düdüklü tencereyi patlattık. Yanılmıyorsak, bu bilgiyi asla açıklamadık, 
ancak patlamanın amaçlanan yeri DEĞİLDİ, bunun yerine bombayı bir otobüse binmek 
için bekleyen düzinelerce insan HATTI içine yerleştirmeyi planladık. O yılki Olimpiyat 
Oyunları'nın başlamasından sadece 4 gün önce, polisler ve subaylar tarafından istila 
edildiği için yeri son anda değiştirdik. Amaçlanan noktayı patlatırsak ne olur? Kaç kişi 
yaralanacak veya öldürülecekti? bu 201 6'daydı ve Bolsonaro'nun şu anda başkan olma 
şansı bile yoktu. Dilma çıkıyor, Temer geliyor ve biz burada Brasilia'da ve başka yerlerde 



karanlıkta ve alenen saldırılara devam ediyoruz. Temer çıkıp Bolsonaro'ya geliyor ve biz 
hala bombalar yerleştirip kundaklama saldırıları yapıyoruz. Ancak “saygın” sol 
gazetecilik için, “biz, Jair Bolsonaro hükümeti altında olağanüstü hali haklı çıkarmak için 
aşırı sağdan gelen faşist bir buluşuz”. Bu aptallıkla kendini utandırıyorsun canım. 
 
Agencia Publica bir keresinde sağ kanattan yapılan terörist saldırıların AI-5'i  nasıl 
desteklediğini gösteren bir ilgi raporu yayınladı. Bu mantıklı, ancak gazeteler tarafından 
oluşturulan bu anlatı değil. Bu solcular, saldırılarımızın arkasında hükümet olsaydı, bizim 
yaptığımız gibi idam edileceklerini mi sanıyorlar? Aynı malzemelerle? aynı frekansta? 
yoksa aynı hedefler mi? Yaratıcılıklarını teşvik etmek ve daha muhteşem bir şey  inşa 
etmek için bazı romanlar okumaları gerekiyor, bu arsız ve paranoyak anlatılar değil. 
 
Ayrıca bizi “PCC'nin bir kreasyonu” olarak düşünen sağ kanat da deli. Jair Bolsonaro'nun 
devralınmasının arifesinde, PCC ve CV ile uyumlu olduğumuzu belirtmiştik, ancak bu, 
yalnızca, siyasilere ve orduya karşı bu grupların kaotik niyetleriyle entelektüel bir 
hizalanma anlamına geliyor, bu da scape planlarıyla birlikte ortaya çıkıyor. Geçen yıl São 
Paulo fraksiyonu. Bu gruplarla doğrudan diyalog veya anlaşma yoktur. Ancak bu, 
ilgimizin olmadığı anlamına gelmez. Yani, biz bu suç gruplarının bir ürünü değiliz. 
 
Terça Livre sitesinin aşırı sağ gazetecisi Fernanda Salles, kısa süre önce Maldicion Eco-
extremista bloguyla iletişime geçerek “Gizli Vahşi Doğa Derneği tarafından tehdit 
edildiğini” söyledi ve ME blogunun yöneticileri bu bilgiyi iletişim bilgileriyle birlikte iletti. 
gazetecinin. Gazetecileri asla tehdit etmedik. Dolayısıyla, Allan dos Santos'a veya diğer 
gazeteciye yönelik tehditlerin arkasındaki kişiler de biz değiliz. O anda bundan sorumlu 
olmadığımızı ve pek umursamadığımızı, kendilerini tehdit altında hissederlerse polisi 
arayacağımızı belirttik. İşin ilginç yanı, Fernanda'nın son zamanlarda bize bu sözde 
tehditlerin arkasındaki kişiler hakkında bilgi vermek istemesi, sanki bizi onlara karşı 
durup onları aramak ve "intikam almak" istiyormuş gibi ama ilgilenmediğimiz için 
olmadı. bu kavgada, adımızı (kamuya açık olmayan) ima  etse bile. Gazeteci Allan do 
Santos, gazeteci Fernanada Salles ve Terça Livre sitesi birçok “sahte haberin” 
sorumlusudur , bu yüzden siyasi rakipleriyle oynamak için ismimizi kullanarak bu iddia 
edilen tehditleri uydururlarsa şaşırmayacağız. . Ancak vasat bir solun bu tehditlerle 
siyasi hedeflere ulaşmak için ismimizi kullanması olasılığını da göz ardı etmiyoruz. 
 
Adımızın geçtiği siyasi anlatı yoğunlaştırılarak bizi çileden çıkaran boyutlara ulaştı. Bu 
yalanın yeni bölümü  Antagonista tarafından yayınlandı. 3 Temmuz'da site, “suçla 
mücadele paketinin” raportörü senatör Marcos do Val  tarafından alınan sözde bir e-
postayı yayınladı ve sözde e-posta bizim tarafımızdan imzalandı. Marcos, Federal Polise, 
evinin etrafında silahlı adamların dolaştığının görüldüğü ve Sergio Moro'nun hazırladığı 
harap "paket"ten şikayet etmesi nedeniyle tehdit edildiğini belirten bir video verdi. 
Marcos'a herhangi bir e-posta göndermedik ve hiçbir ITS üyesi bu senatörün evinde 
dolaşmıyor. Kısacası bu, ya sağın demoralize etmek (daha da fazla) için “tehlikeli bir 
düşman yaratmak” sahtekarlığıdır ya da terör yoluyla sağın siyasi projelerini engellemek 
için solun bir mafyasıdır. Faaliyetlerimizle ilgili her şey ITS'nin “sözcüsü” bloglarında 



rapor edilmektedir, bu alanlarda ifşa edilmediyse, çünkü bizden değildir, sadece 
yalandır. 
 

Sol bize “aşırı sağın faşist yaratığı” diyor, sağ bize “aşırı solun komünist icadı” diyor ve 

uzaktan izliyoruz, bazen gülüyor, bazen çileden çıkıyoruz. Her iki aptal grup da başarısız, 

politik ifadelerinde açıkça kusurlu ve her ikisi de ITS için önemli olan birkaç şey için 
zararlı. Jair Bolsonaro hükümetini kızdırmamız bizi solcu yapmaz. Bu muazzam derecede 
zararlıdır çünkü vahşi doğanın siyasi tarafları veya bayrakları yoktur. Yönetimin son 
yıllarında sol iktidardayken, diğer hükümetlerin yapacağı gibi son derece zararlıydı. Yani 
bütün bu yapı cehenneme gidebilir, bizim uğraştığımız ya da umursadığımız şey bu 
değil, her medeniyet, siyaseti ve değerleriyle gözümüzün önünde çökerse, gülerek 
eğleneceğiz. Yiyecek bulmak için yüzlerce kilometre yol kat eden ve kendilerini çöp 
yığınlarıyla besleyen aç kutup ayılarından, atıklarla bal üreten arılardan, insan eliyle 
üretilen çöplerin birbirine karıştığı deniz hayvanlarından daha çok endişe duyuyoruz. 
vücutları, yavrularını sigara izmaritleriyle besleyen kuşlar hakkında, ilerlemeyle 
parçalanan ormanlar hakkında, maden barajlarının çöktüğü ve ekosistemleri yuttuğu, 
önemli olan bu. Biz. Başka hiçbir şey umurumuzda değil. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Brezilya 
– Gizli Vahşi Doğa Derneği 
 
Temmuz 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSENALTINCI BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
Biz hala buradayız, polisler ITS üyesi olduğu iddia edilen birinin tutuklanmasını kutlarken 
gölgelerden gülerek izliyoruz, bilmelisiniz ki, her zamanki gibi, YANLIŞ ve beceriksizliğiniz 
nedeniyle, kendinizi gülünç duruma düşürdünüz. önceki yıllar. 
 
Ölüler bizi korur ve bu yüzden saldırıdan önce onları övüyoruz, Güney'in lanetli tanrıları 
pelerini ile bizi koruyor ve tekrar tekrar sağ salim kurtuluyoruz. 
 
Polislerin uydurma hikayelerine alışığız ve dağ silsilesinin bu tarafında yeni bir şey yok. 
Eskiden "Caso Bombas" olan şakayı hatırladın mı? ya da polislerin ceza gerektiren 
suçlarla itham edilmesiyle sonuçlanan mapuche halkları hakkında sürekli uydurulan 
hikayeler ve en büyük şaka, 2017'de o iğrenç madencinin derisini yaktığımızdan beri  
tüm araştırmalarınız ve araştırmalarınız oldu. 
 
Yalanların bacakları kısadır ve bu güney topraklarında çok geçmeden yeniden kaosu 
serbest bıraktığımızda tüm sözlerini yutacaksın. 
 
Camilo'nun kim olduğunu bilmiyoruz, gerçek şu ki, ITS Mafyası'na üye olmadığı için 
Landerretche, Louis de Grangue ve kendisine atılan sadece BİZE ait diğer dört saldırıya 
yönelik bombalarla hiçbir ilgisi yok. ve bugün tehlikeli bir teröristin tutuklanmasına 
sevinenler, muhtemelen basit bir vandaldan başka bir şeyi tutuklamadıkları gerçeğini 
kabul edeceklerdir, çünkü sözde  "bomba yapmak için kullanılan malzemeler" her evde 
bulunan yaygın ürünlerdir, vidalar , teyp, kibrit, karbon, vb. Ama hakkında söyledikleri 
her şeyin en komik yanı “yalnız kurt” olmasıdır, buna Bay Chadwick bile inanmıyor, ne 
savcı ne de biraz sağduyulu kimse . Patlayıcıları hazırlayıp gönderen, önemli insanları 
yaralayan ve kimsenin yardımı olmadan sadece tek bir kişi miydi? HA! Horde'da bunun 
gibi bir ortağımız olmasını dilerdik. 
 
Vahşi doğanın çağrısı bizi vahşi doğanın şiddetli savunmasına çağırdı ve sonuna kadar bu 
yolda, terörün ve patlayıcıların, yaraların ve cinayetlerin yolunda devam edeceğiz. 
 
Ve bir gün bizi gerçekten tutuklamayı veya öldürmeyi başarırlarsa, cehennemden, 
Kevin, Mark, Mauricio ve medeniyetin ilerlemesine karşı çıkan tüm eskiler gibi 
savaşımıza devam edeceğiz. 
 
Medeniyete ve insan gelişimine ölüm! 
Yalanlarına ve oyunlarına ölüm! 
Son eko-aşırılıkçı öldürülene kadar savaşa devam edeceğiz! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Şili  
-Ormanın Mistik Sürüsü 
 
Ağustos 2019 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSENYEDİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSIKA) 
 

 
 
Halkın haykırışından, adalet talebinden, sermaye makamlarının hoşgörülü yönetiminden 
ve polisin beceriksizliğinden yararlanan Vahşi Doğaya Eğilen Bireyciler üyeleri dünkü 
gösteriye sızdı ve iğrenç Mexico City'nin merkezinde meydana gelen kargaşanın 
katılımcıları oldular.  
Kaos bir kez daha sokakları ele geçirdi ve küçük gruplarımız, diğer kuduz antisosyallerle 
birlikte, elimizin altındaki birçok hedefi serbest bıraktı. Bu, barışçıl bir yürüyüşe ne ilk ne 
de son müdahalemizdir, ITS'nin Kaos, kafa karışıklığı ve istikrarı bozmak için herhangi bir 
fırsatı kullandığını açıklığa kavuşturun, onların taleplerini (kimseden) gerçekten 
umursamıyoruz. 
Beyinsizler için bunun o ayaklanmalardaki sorumluluğumuzun küçük bir mektubu 
olduğunu açıklıyoruz, bununla birkaç saat önceki güzel şiddetten TAMAMEN sorumlu 
olduğumuz anlamına gelmiyor, liyakat aynı şeyi paylaştığımız başkalarına da ait. , ter, 
alay ve coşku. 
 

Gizli ve Bilinmeyen için: 

Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Meksika 

 
Eylül 2019 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSENSEKİZİNCİ BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 
Kaosu ve yıkımı kışkırtıyoruz ve bir kez daha bu güney topraklarının gösterilerinde 
istikrarsızlık yaratmak için kalabalığın avantajından yararlanıyoruz. 
 
Yabancılaşmış kalabalığın arasına sızarak, kukuletalı vandalların ortasında tek bir 
hedefle yürüdük: ateş ve yıkım. 
 
Yanan alevlere bayılıyoruz, nüfuz ediyoruz, her şeyin nasıl yandığını görerek, benzin iyi 
bir müttefik oldu, Yanıcı sıvı şişeleriyle donanmış, her şeyi yakmaya devam ediyoruz, 
gizlice ve her zaman akrabalarımıza özen gösteriyoruz, dağılıyor, devam ediyoruz, 
devam ediyoruz ve burada devam ediyoruz. , gözlemleyerek ve gölgelerden gülerek. 
Lumpen, mechas, muhripler, suçlular, yağmacılar, hırsızlar, ahlaksızlar için neşelendirin 
Vakaların günü yaklaşıyor ve hayırlı olmasını diliyoruz. 
Şehre ölüm ve insani ilerleme! 
 
ITS–ŞİLİ  
 
KAOS KATIŞTIRICILARI 
 
EKİM 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN SEKSENDOKUZUNCU BİLDİRİSİ (ŞİLİ) 
 

“Aslında, Anarşizmin tüm ilkeleri, düzeni veya hükümeti –Arkhé– ortadan kaldırmaya 
yönelik temel iddiası, yine de ve Eko-aşırılık yanlılarının işaret ettiği gibi, Sosyal'in ve 

onun içinde İnsan'ın temel varlığını ima eder. . 
Gördüğümüz gibi, Eko-aşırıcılık tam olarak İnsanı ortadan kaldırmayı ve onun "vahşi" ve 

"birey"e "Gerilemesini",    "insan-olmayanı" dikmeyi, böylece metafizik ikiciliği ortadan 
kaldırmayı amaçlar. Eko-aşırılık yanlılarının kendilerini basit anarşistler olarak 

görmemelerinin veya hareket etmelerinin nedeni budur. onlar sadece tüm ilkelerin 
ortadan kaldırılmasını aramazlar. Aradıkları şey, insan öznesinin ortadan kaldırılmasıdır. 

 
“(…) HAYIR “Sağcıların kendilerinden çok Concertación'dan olan insanlara düşmanlıkları 
var”: sağdan, soldan, yukarıdan, yukarıdan birine suikast düzenleseler de onlar için fark 

etmez. aşağıda, siyah, beyaz, Çinli, Yahudi, Filistinli, heteroseksüel, gey, erkek veya 
kadın, çocuk veya yaşlı, engelli veya olimpiyat şampiyonu, fakir veya zengin, aptal veya 

akıllı. Onlara göre her uygar İnsan ölmeyi hak eder.” 
-Eko-aşırıcılık nedir? 

“Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler” Analizi 
 

“Dünya bir kum saati gibidir, üst tarafta hukuk ve düzeni sağlamaya çalışan tüm katı 
yapılarıyla, bütünü bir arada tutmaya çalışan yasal ve ahlaki çerçevelerinin ağırlığıyla 

desteklenen medeniyettir. Alt taraf Kaos ve azar azar kum düşüyor. Onunla birlikte tüm 
ilerleme yanılsamaları, tüm rahatlık ve güvenlik dünyalarının hayalleri düşer. 

Günümüzde, üst taraf hala oldukça dolu, ancak yavaş yavaş Kaos şekilleniyor. İnsan 
üstünlüğü dünyasının sonsuz Kaos ve Vahşilik dalgalarına dönüşmesi sadece bir zaman 

meselesidir. Bu arada, varlığı, vahşi gelgitler gibi yavaş yavaş her şeyi tersine çeviren 
zamanın  durdurulamaz ilerlemesine karşı bir savaşa dayanan bir uygarlığın seraplarına 

aptallar gibi sarılmak yerine, düşüşün tadını çıkarmayı tercih ediyoruz. ” 
-ITS ile sekizinci röportaj. 

 
Cehennemin kapılarının açıldığı ve en karanlık içgüdülerin serbest bırakıldığı ana 
geliyoruz. Görünmez tehdit şimdi, güpegündüz, çalmak, yağmalamak, yakmak... 
 
Kaos aramak için hançerlerimiz ve ev yapımı aletlerimizle Santiago sokaklarında 
dolaşıyoruz ve doğrudan konuya girmek için ayaklanmaların ortasında yer aldığımız en 
kötü şöhretli eylemleri talep ediyoruz: 
 
– Lüks ve lüks olmayan araçların ayrım gözetmeksizin yakılması, en az üçünün tamamen 
yakılması. 
– Çığlıkları, bir iki itme ile orduyu yakalamamıza yönlendirmeye çalışan bir kahraman 
vatandaşı bıçaklayarak, kan kaybederek yerde bıraktık, umarız ölüler listesine 
eklenmiştir. 
– Biz bazı arabaları ateşe verirken yüzümüzü çekmeye çalışan bir kadını dövmek. 
umursadığımız gibi! 



 
Dünyanın güçleri tüm mistisizmleriyle birlikte, aforozlarını kulaklarımıza fısıldayarak bizi 
uykumuzdan uyandırdı: "Bütün dünya yansın" ve biz de şimdiye kadar olduğu gibi 
alevler arasında dans ederek uyanışı kutladık. Tıpkı 2016'da ilk saldırılarımızla yaptığımız 
gibi, genç Klóketen gibi hareket ettikleri yeni savaşçılardan. 
 
Bize faşist, casus, düzensizlik ajanı desinler, umurumuzda değil, biz aşırıcı teröristleriz ve 
bir süpermarketi yağmalamak veya bir otobüsü yakmak için anarşistlerle "sızmak" 
zorunda kalırsak, bunu yaparız, gerekirse yaparız. Aşırı sağın militanlarıyla "sızın" ve 
sinagogları yakmak için kaostan yararlanın. Çünkü biz haber vermeden çıkan fırtına 
gibiyiz, her şeyi mahveden tsunami gibiyiz, sınıf, cinsiyet, hiçbir şey ayrımı yapmadan. 
BİLİNMEYEN VAHŞİ DOĞA idik, varız ve olmaya devam edeceğiz. 
 
Bu, toplumdaki en kötünün en kötüsü olan tüm provokatörlere, psikopatlara, 
istikrarsızlığı bir adım daha ileri götürmek için ayaklanmaların bir parçası olmaya bir 
çağrıdır, biliyoruz ki Güney'in bu donmuş toprakları yıllardır sayısız şeytanın yuvası 
olmuştur. şimdi bizim gibi çıkma şansları var, ellerinde kaosla bu savaşın bir parçası 
olmak ve her şeyin parçalandığını izleyerek felaketin tadını çıkarmak. 
 
Şili'deki yeni bir ITS grubu olan ve nerede olurlarsa olsunlar kargaşaya katılan yeni bir 
ITS grubu olan "Inciters of Chaos"a bir savaş selamı, Bilinmeyen onları korusun küçük 
kardeşler! 
 
Daima Kaosun yanında! 
İnsanlığın ilerlemesine ve onun kirli uygarlığına karşı! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler - Şili 
Ormanın Mistik Ordası 
 
Ekim 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN DOKSANINCI BİLDİRİSİ (ABD) 
 
Kana olan susuzluğumuz giderildi ve Pan ve Dionysos'u ve tüm Bilinmeyenleri bizi bu 
harekete yönlendirdikleri için övüyoruz. Orman yırtıcıları gibi, kurbanımızın kokusunu 
alıyoruz ve insan kanına olan açlığımıza göre hareket ediyoruz. Tüm Batı ahlakını ve tüm 
Amerikan anarşist muhaliflerimizi BARIŞIYORUZ. Kişisel suç ortağımız olarak, ölümün 
Denizaltı dünyasından yükselişine seviniyoruz. Eylemden sonra kurbanlarımızın tatlı 
kanları hala elimizde tazeyken zina ederek kutladık. Tüm medeniyete ölüm dileyen 
aşırılık yanlıları grubumuz, Batı Kıyısında iki tekno-yönetici Tushar Atre ve Erin Valenti'yi 
mutlu bir şekilde öldürdü. Cinayetleri, tekno-endüstriyel sistemin iki cılız uzantısının 
önce ıstırap içinde, sonra cansız olarak önümüzde uzandığını görmenin sembolizminden 
başka bir neden olmaksızın gerçekleştiriyoruz. Atre ve parası, çalışanları ve onları nasıl 
suistimal ettiği umurumuzda değildi. Ancak, çok doğru sahte haber, yanlış kalabalıkla 
takıldığını doğru bir şekilde savunuyor! Valenti kaçırıldığı için heyecanlandığında ve 
anne babasına ölümünden saatler önce "uyandığını" söylediğinde güldük! Sualtı Panteri, 
kabul ettiği anlaşılan kurbanından memnun kaldı. 
 
Her iki kurbana da "HOKA HEY!" diye bağırarak yaklaştık. Vücut dengesi sağlandığı 
takdirde sadece Savaş Şefi olarak kalan kabile atalarımızın anısına. 
 
Tüm medeniyetlerin ölümü için! 
Black Jaguar, atalarımızın intikamını almak ve insan kanına olan arzumuzu tatmin etmek 
için sualtı dünyasından yükselsin! 
Vahşi Bireyselliklerin birleşmesi için! 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Amerika Birleşik Devletleri 
Doğanın Gazabı 
 
Kasım 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN DOKSANBİRİNCİ BİLDİRİSİ (MEKSIKA) 
 
Bu metin aracılığıyla aşağıdaki eylemlerin sorumluluğunu üstleniyoruz: 
 
-19 Aralık: Santa Marta Acatitla, Iztapalapa, Mexico City'deki Federal Elektrik Komisyonu 
trafo merkezinde kundaklama saldırısı.  Yangın, elektriksiz kalan onlarca mahallede 
elektrik kesintisine neden olarak başarılı bir saldırı oldu ve hala pusuda olduğumuzun bir 
kanıtı oldu. 
 
-24 Aralık: Yılbaşı kutlamaları başlamak üzereyken, popüler la Merced Pazarı'nı ateşe 
verdik, hazır olmaktan çok daha fazlasıydı, orada depolanan çok miktarda çöp nedeniyle 
alevler hızla yayıldı. 
 
Bizim alevlerimiz yüzünden iki kişinin hayatını kaybettiğini, hiç pişmanlık duymadığımız 
kayıplar olduğunu belirtmekten mutluluk duyuyoruz, bu topluma karşı bir savaş, 
üyelerinin zengin veya fakir olması umursamıyoruz, ayrım gözetmeden, merhamet 
etmeden hareket ediyoruz.  kimse, bu zaten birçok kişi tarafından biliniyor.  Dünyanın 
en kalabalık şehirlerinden birinde yaşayan, tek amacı pislik denizinin ortasında olmak 
olan otomatları doğrudan ve dolaylı olarak öldürmeye devam edeceğimize şaşırmayın. 
 
Size kinle bakıyoruz, kutlamalarınız bizi iğrendiriyor, bizi siz yarattınız ve şimdi 
sonuçlarına katlanıyorsunuz. 
 
Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Mexico City 
 
https://cnnespanol.cnn.com/2019/12/25/alerta-procuraduria-cdmx-arranca-
investigacion-de-mortal-incendio-en-la-merced/  
 
Ocak 2020 
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN DOKSANİKİNCİ BİLDİRİSİ (YUNANISTAN) 
 

 "Biz bu vahşi dünyanın, böylesine vahşi bir gerçekliğin tanıklarıyız, ümidin öldüğünü 
kesin olarak anladık, ne bir devrim ne de boku altına çevirecek bir şeyin imkanı yok, 

kaybettik ve gerçek sorunla, insanın evrimi ve modern kültürle yüzleştik.” 
 -Χ 

 
 "Dünya bir kum saati gibidir.  Bir yanda kültür, düzen ve güvenliğin güvencesini arayan 
katı bir yapıdır.  Tüm ağırlığı, tüm parçalarını tek bir vücutta tutmak için mücadele eden 

yasal ve ahlaki iskelete düşüyor.  Kum saatinin diğer tarafında Kaos var ve kum yavaş 
yavaş düşüyor.  Düşen her kum tanesiyle, tüm evrim fantezisi, rahat ve güvenli bir dünya 

için tüm hayaller paramparça oluyor.  Bugün kum saatinin üstü hala dolu ama yavaş 
yavaş kaos şekillenmeye başladı.  İnsan üstünlüğü dünyasının Kaos ve Vahşilik 

dalgalarında çözülmesi sadece bir zaman meselesidir.  Aynı zamanda, varoluşu zamanın 
ilerlemesine karşı savaşa dayanan, vahşi bir gelgit gibi önüne çıkan her şeyi süpüren 

medeniyet idolüne aptallar gibi tırmanmaya çalışmak yerine, düşüşün tadını çıkarmayı 
tercih ediyoruz. 

 - ITS ile 8. röportaj  
 
Görünüşe göre dünya çöküyor ve tüm bu panik içinde her zaman tüm acıların 
"çözümünü" elinde tutan bir peygamber var.  Yeryüzünde cennet vaat eden bir 
ideolojiden gelen sihirli bir çözüm.  Her ideolojinin kendi katkısı vardır: bazıları daha 
fazla demokrasi ve özgürlük isterken bazıları daha fazla diktatörlük ister, bazıları üretim 
araçlarını sömürmekten ve diğerleri yıkımdan bahseder, bazıları liberal, bazıları 
sosyalizm ister, bazıları gelecekte teknolojik bir ütopya vaat ederken diğerleri 
mağaralara geri dönmek istiyor, ama her durumda herkes aynı sonuca varıyor: 
Mükemmel (ve insan merkezli) yeni bir dünya, doğada uygar zorlamanın evriminin ve 
ilerlemesinin sürdürülmesidir. 
 
Tek sorunun devlet, faşizm, iktidar, burjuvazi vb. olduğu yerde tamamen basitleştirilmiş 
bir düşünceye sahip olanlar var, ancak sorunu daha ileri görenler için sorumluluklar 
devlette, iktidarda, siyasette ve finansal seçkinlerde bitmiyor. her şeyi kontrol eden 
güneşte komplo kuran bazı kötü büyük şirketlerde bile.  Tabii ki, yukarıdaki örneklerin 
hepsi sorumludur ve bunun bedelini ödemek zorundadırlar, ancak sorun sadece tepede 
değil, piramidin tamamındadır. 
 
Çoğu insan için tüm bu felaketin sorumlusunun bir adı var: Kapitalist sistem.  Doğal 
hayatın yağmalanmasında ve yok edilmesinde kapitalist üretim sisteminin elbette 
önemli bir rolü vardır ama kapitalist sistemi tüketenler, oluşturanlar ve hareket 
ettirenler kimlerdir?  Kapitalist ve ekonomik sistemi sosyalist veya başka bir sistemle 
değiştirirsek, vatandaşların yaşam biçiminin değişeceğini düşünüyor musunuz?  Tabii ki 
değil. 
 



Çünkü sorun, acımasızca, aktif veya pasif olarak tüketen 7 milyar insanın tekno-
endüstriyel sistemin iskeletinin bir parçası olmasıdır.  Çünkü günümüzde insanlar, temel 
ihtiyaçlara ek olarak, onları endüstriyel üretim sistemine daha da bağımlı hale getiren 
başka tür "ihtiyaçlar" edinmişlerdir. 
 
"Temel ihtiyaçlar" 50, 100 veya 200 yıl öncekiyle aynı değil.  Tekno-endüstriyel gelişme 
yeni “temel ihtiyaçlar”, yeni tüketim biçimleri ve sosyal örgütlenme yarattı… Her şey 
değişti.  Yeni bir politik-ekonomik sistem egemen olursa ve kitlelerden modern kültürün 
onlara sunduğu “rahatlıklardan” ve tüketim çılgınlığından vazgeçmelerini talep ederse, 
bunu kabul etmeyecekleri açıktır.  Modern toplumsal kitle, farklı bir şekilde yaşamayı 
istemiyor, edemiyor ya da bilmiyor.  Gerçekten de kapitalist sistem, vahşi yaşamı kendi 
çıkarları için kötüye kullanıyor ve sömürüyor, çünkü sonsuz ürünlere talep var.  
Dünyanın her köşesinde yaşayan milyonlarca insan, kendilerini tüketmek ve 
eğlendirmek için giderek daha fazla ürün talep edenler, en son araba modelini, akıllı 
TV'yi, iPhone'u veya başka bir işe yaramaz boku isteyenler, bunlar. boş zamanlarını ve 
sefil işlerinden kazandıkları parayı harcamak için deli olanlar, alabildikleri kadar satın 
alıyorlar, onları çıldırtan ve onları köleleştiren yeni teknolojilere aşık olanlar, onlar. 
Mahremiyet ile gerçek ve yaşayanı değiş tokuş edenler, sosyal medyada "arkadaş" 
buldukları, hatta "aşık oldukları" kabul ve itibar ile deneyimlerini, güvenlik ve kalkınma 
adına kitlesel gözetimi ve yasaları kabul edenlerdir. . 
 Modern insan tamamen mevcut üretim sistemine bağımlıdır, üretici-tüketici rolünü 
oynamayı sever ve bir faydasız ürün dağının içinde boğulur.  Modern yaşam tarzının 
sözde "özgürlüğünün" tadını çıkarıyorlar.  Onları özgürleştirmek yerine onları sürekli bir 
düşüş ve çürüme döngüsüne hapseden yaşam biçimi.  Bu, insan evriminin bedelidir.  Ve 
hala "bilincin uyanıklığına" ve insan türünün kendi yaşam biçiminden ve tekno-kültürel 
evriminin sağladığı rahatlıktan vazgeçeceğine inananlar için, 200 yıl önce yazılmış tozlu 
politik teorileri umut etmekten vazgeçmelidir. yaşadığımız gerçekle yüzleşelim. 
 
Sadece tehditler ve teorik metinler üzerinde durmuyoruz, bunun yerine sözlerimizi her 
tutarlılıkla pratiğe döküyoruz. 
İnsanların seçici ve ayrım gözetmeksizin öldürülmesi ve terörün vahşi hayata verilen 
onarılamaz zararın intikam aracı olarak kullanılması karşısında şok olanlar, tarih boyunca 
işlenen cinayetleri ve katliamları kutsayanlardır. taraf, tarihte her taraf "kötü" veya 
"düşman" olarak kabul edilenlere karşı zulümler yapmıştır. 
Geçmişte kimin yaşama hakkına sahip olduğunu ve kimin ölmesi gerektiğini seçen bir 
"tanrı" idiyse, bugün hayal edebileceğiniz her suç ve her dehşet, modern ve medeni 
toplumun "yeni tanrıları" adına yapılıyor, şekillenmiş, şekillenmiş. kültür, insani gelişme, 
hukuk ve batı etiğinin değerlerine göre. 
İki kutuplu etik oyununda yer almayı reddediyoruz ve şiddet tekelinin medeni sınıfına 
teslim olmayı reddediyoruz.  Sorumluluk alıyoruz ve bu yüzden kültürün barbarlığına 
kendi barbarlığımızla cevap veriyoruz. 
 
Kararlılığımız tavizsizdir ve bu nedenle her saldırıya hazırlanırken ellerimiz titremez, bu 
yüzden her zaman elimizdeki imkanlarla olabildiğince fazla hasar vermeye çalışırız.  



Şiddetli saldırı güdülerimiz, var olmayan ütopik toplumlar için hayali hayallerden 
doğmadığı gibi, gelecekte asla gerçekleşmeyecek bir devrim için boş umutlara ya da 
gerçekleri ve gerçekleri dikkate alan bir "hayali" ideolojiye de dayanmamaktadır. 
fanteziler ve idealizmler olmadan bu zor, karamsar ve sefil gerçeklik. 
 
Senin için biz bir avuç deliyiz ve savaşımız bir delilik. 
Ancak bilim, "sağduyu", rasyonalizm, evrim ve uygarlığın mantığı tarihteki en büyük 
dehşetleri yarattı ve biz sadece çevresel felaketten veya vahşi yaşamın zarar ve 
köleliğinden değil, aynı zamanda insanlığa karşı da konuşuyoruz: dünya savaşları. , 
nükleer bombalar, kölelik, soykırım ve tüm nüfusun yok edilmesi ve sadece bu değil, 
aynı zamanda şehirlerdeki modern yaşam tarzı yoluyla kurnaz evcilleştirme biçimleri: 
Her yerde her yerde bulunan teknoloji, günlük hayatımızda onları tutan görünmez bir 
zincir yaratır. bağlı ve uysal, teknolojik ve modern gelişmeye mutlak bir bağımlılık 
yaratıyor.  En azından, kendi başına kültür, kibriyle, ne pahasına olursa olsun sürekli 
gelişmeyi arzular ve hepimizi uçuruma çeken şeydir.  Bizim için kültür, amansız insan 
evrimi ve yaşam tarzı çılgınlığı gerçek delilik, biyosferin yıkımı gerçek delilik, orantısız 
üretim-tüketim ölçeği sadece temel ihtiyaçları karşılamak için değil, aynı zamanda 
kaprisleri, lüksü tatmin etmek için. ve gündelik hayatın eğlencesi, insan türünün artan 
nüfus artışı gerçek delilik… 
Belki bundan birkaç yıl sonra, seçimlerimizin bize açtığı felaketli yol daha görünür hale 
geldiğinde ve ufuk daha karanlık olduğunda, bazıları geri döner ve bu sohbetleri hatırlar.  
Ve sonra, paranın, sosyal statünün, sefil "devrimci" ideolojilerin, parlak bir gelecek 
hayallerinin sadece fantezilerini beslemek için yararlı olduğunu anlayacakları gibi, 
uçurumun önünde olacağız. 
 
Modern dünya bazı ayrıcalıklı insanlar tarafından inşa edilmedi, bunun yerine herkes 
içinde yer aldı.  Bu, insan türünün mirası olan insan evriminin kesin sonucudur. 
 İnsan türünden mucizevi bir çözüm ya da bir gelecek beklemiyoruz, çünkü o yok, hatta 
ilkel fantezilerin önerdiği vahşi hayata ve yaşama ütopik dönüş bile yok.  İnsan çok fazla 
yok edildi ve vahşi doğada sadece bir zamanlar olduğu gibi, sonunu endişeyle bekleyen 
kalıntıları var.  Bizi harekete geçiren tek şey, insan evriminin, şehirlerinin, makinelerinin 
ve hastalıklı yaşam tarzının neden olduğu yıkımın, kaybedilenlerin intikamıdır. 
Ne sosyal adalet, ne sınıf mücadelesi, ne insanlar arasındaki eşitlik, ne de "hep birlikte" 
daha iyi bir toplum inşa edecek.  Bütün solcu saçmalıklar yansın yansın yansın, bu ve her 
toplum. 
Modern insan türünün yarattığı bu saçma ve anlamsız yaşamı küçümsüyoruz. 
Başka güçlü bir dünya yok, parlak ve umutlu bir gelecek bizi beklemiyor, içinde 
yaşadığımız kahrolası gerçek bu.  Ve eğer bu dünya parçalanırsa, o zaman her şey 
onunla birlikte parçalanır. 
 
 15-12-19'da Zografou polis karakolunun önüne bir bomba yerleştirdik. 
 



Komplekslerle dolu çaresiz aptalların bu iğrenç kurumu olan polis, medeni kanun ve 
düzeni uygulama mekanizmasıdır, kültürün normal akışı sürdürmesi gereken bir 
biçimdir. 
Böylece güvenlik güçleri her zaman hedefimiz olacaktır.  Ancak sistemin ilk savunma 
hattının yurttaş kitlesinin yardımsever ve itaatkar davranışı olduğunu biliyoruz. 
Üniversite tesislerine de zarar vermesini bekledik, üniversiteler bilimin ve ilerlemenin 
yuvalarıdır, bu yüzden her zaman hedefimiz olacaklar.  Bu sefer şanslıydın, ama bir 
dahaki sefere göreceğiz… 
 
Bazen saldırılar başarılı olur, bazen olmaz, her zaman bir risk vardır.  Bombanın polisler 
tarafından algılanması ve patlatılması cesaretimizi kırmıyor, her halükarda yuvalarının 
girişine ulaşabildik ve bombayı burunlarının dibine bıraktık ve tabii ki tekrar yapabiliriz. 
 
Ayrıca, ister eko-aşırılıkçı, nihilist, ister nefret edilen sol hümanizmi reddeden anarşist 
bir terörist, hatta bu gerçeklikten hayal kırıklığına uğramış veya tiksinmiş insanlar olsun, 
medeni topluma saldırma ihtiyacı hisseden herkesi cesaretlendirmek istiyoruz. onlardan 
hiçbir şeye yol açmayan… 
Ev yapımı malzemelerle ve profesyonel uygulama olmadan büyük zararlar 
verebileceğimizin yaşayan bir örneğiyiz.  Birkaç araçla büyük bir başarı elde edebiliriz.  
ITS kardeşlerimizin dünya çapındaki örneğinin, kendi yoluna gitmek isteyenlere ilham 
vermesini umuyoruz.  Saldırılarımızı çoğaltalım! 
 
Hiçbir şey bitmedi, geri döneceğiz. 
 
Doğaya Yönelen Bireyler (ITS) - Atina 
 -Νυχτερινοὶ Κυνηγοὶ 
 -Εικοκλαστικὴ Σὲχτα 
 
not: 
 
Son kez bir şey daha söylemek istiyoruz ve medyanın papağanları ve bizim hakkımızda 
yalan ve yanlış bilgi yayan koca ağızlı diğerleri hakkında: 
 
 -Biz anarşist bir grup DEĞİLİZ, ne sol ne sağ ne de herhangi bir siyasi eğilime aitiz.  ITS, 
vahşi yaşamın intikamını ve şiddetli savunmasını hedefleyen nihilist bir anti-politik 
gruptur, ne eksik ne fazla. 
 
 -Bizim "Sect of Rebels" grubuyla ya da medya ve internetteki bazı aptallar tarafından 
yayılan yalan ve söylentilerle hiçbir ilgimiz yok. 
 
Ocak 2020 
 
 
 



VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN DOKSANÜÇÜNCÜ BİLDİRİSİ (ULUSLARARASI) 
 
I 
 

 "Sürdürdüğümüz bu savaşın sonu yok, yüzleşmenin sonu yok, bu nesilden nesile miras 
ve bu bin başlı canavar karşısında onu yenebileceğimize dair hiçbir kesinlik yok.  Bu 

anlamda ITS karamsar ama aynı zamanda gerçekçidir, kazanacak bir şey yoktur, çünkü 
o andan itibaren kazanmayı düşünen zaten kaybetmiştir.  Birçoğu bu mantığı anlamıyor, 

savaşını kazanmayı ve her zaman reforma dönüşen bir devrimi kurmayı özleyen 
yetmişler gerillasının aynı vizyonuyla devam ediyorlar, iktidar değişikliği istemiyoruz, 

iktidarın devrilmesini istemiyoruz. doğanın saltanatı için uygarlık (ilkel aptalların istediği 
gibi), çünkü bu birkaç yüz yıl içinde gerçekleşebilse de, bugün bunu mümkün 

görmüyoruz, bu yüzden sadece uygarlık içinde kaos istiyoruz, kazanmak istemiyoruz. 
hiçbir şey ya da uygarlığı yenmek (bir grup bireyin böyle bir şeyi yapmasının pratik 

olarak imkansız olması dışında), bize kalan tek şey istikrarsızlık, umutsuzluk ve kaosu 
hüküm sürmek, bireysel bir savaş yapıyoruz ve bunun içinde bir saldırıdan sağ salim 
çıktığımızda, hedefi bıçakladığımızda veya vurduğumuzda ve hedef öldüğünde, yani 

bireycinin egosu yükseldiğinde ve eylemiyle yüceltildiğinde kazanırız,  ama bu bireysel 
düzeyde kalıyor ve ötesine geçmiyor (...) şimdiki zamanda ve aşırı koşullarda, aşırı 

tepkilerde yaşıyoruz.” 
- X. 

 
 Bu alıntı, temel teorik temellerimizden birini özetliyor, birçok kez açıkça belirttik, 
kazanamayacağımızı varsaydık, tüm saldırılarımıza rağmen sistemin bir bölümünü bile 
çökertemeyiz veya ona büyük zarar veremeyiz. . kanat açıklığı.  Yangın veya patlayıcılar 
tarafından tahrip edilen her maddi hedef, derhal yeniden inşa edilir ve tekrar faaliyete 
geçirilir.  Yaraladığımız veya öldürdüğümüz her bilim insanı, araştırmacı, polis memuru 
veya sıradan vatandaşın yerini derhal bir başkası alır.  Ve böylece ilerleme çarkı ve 
toplumsal makine olan biten her şeye aldırmadan dönmeye devam eder, ta ki bir 
noktada, ya kendi sürdürülemezliği nedeniyle ya da başka nedenlerle, her şey acele 
eder ve uçuruma düşer.  Bütün bunların farkında olmamız ve onu bozulmamış bir 
gerçeklik olarak kabul etmemiz, bizi çevreleyen şeyin, içinde yaşadığımız hasta 
toplumda meydana gelen değişikliklerin ve onlara sunulan fırsatların farkında 
olmadığımız anlamına gelmez. biz. 
 
 Son birkaç aydır yaşanan olaylar, medeniyetin ve bildiğimiz dünyanın bir gerileme 
dönemine girdiğini teyit ediyor, bu elbette yeni bir şey değil ama böyle zamanlarda en 
çok vurgulandığı ve bariz olduğu zamanlar oluyor.  Dayatılan düzen sendeliyor, 
ekonomiler çöküyor, hükümetlerin otoriter eğilimleri aynı anda artıyor, kitlesel 
ayaklanmalar patlak veriyor, sosyal gerilim hızla artıyor ve şimdi bir virüs tüm teknolojik, 
insani, ya da tüm kaynakları dolambaçlı bürokrasi, karantinalar ve tüm ülkelerin 
kapanmayı başardı, modern ve medeni insan, önündeki karanlık şimdiki-geleceğin 
önünde titriyor, herkes bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyor ve kimse bunun 
nasıl olduğunu bilmiyor. ne geleceği belli. 



 
Kesin görünen şey, sıkıntılı zamanların geleceği, sistem birçok kusur ve kusurunun açık 
işaretlerini verdi, elbette ne olacağını da bilmiyoruz, olup olmayacağını bilmiyoruz. 
Dünyanın kurtaramadığı küresel finansal çöküş, koronavirüs pandemisinin birkaç ay 
içinde bitip bitmeyeceğini veya tam tersine medeniyet ve insan yaşamı için olduğundan 
daha ciddi bir tehdit haline gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bildiğimiz şu ki, bildiğimiz 
dünyada bir öncesi ve bir sonrası var ve normale dönse bile artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağına inanıyoruz. 
 
 II 

 Modern insan için çok önemsiz olan COVID19 karşısında insanlık titriyor, insan 

hayatının kırılganlığını, medeniyetin kırılganlığını ve insanlığın sözde ihtişamını, insan 
eliyle var olan her şeyi hatırlattı ve hepsini titretti. mikroskobik bir doğal elementin 
saldırısı karşısında. 
 
 Şimdi konuşmalar ve propagandalarla dolup taşıyoruz, her yerde politikacılar, medya ve 
ünlüler birilerinin gelip sorunlarını çözmesi için endişelenen kitlelere vaaz veriyor, bize 
zor zamanların geleceğini ama “hep birlikte” üstesinden geleceğimizi, başaracağımızı 
söylüyorlar. Bu krizi atlatmak ve normale dönmek için kemerlerimizi sıkmak zorundayız.  
Şimdi, özellikle küçük-burjuva orta sınıflardan pek çok kişi, kabul ettikleri her şeyin 
aniden nasıl ortadan kaybolduğunu görüyor.  Yerleşik olana göre yaşayarak, başlarını 
eğip itaat ederek, iyi bir hayata, iyi eğitime, iyi bir işe ve iyi bir geleceğe, kendi 
“Amerikan rüyası” versiyonuna sahip olacaklarını düşündüler.  Ancak hayat, haritada 
önceden çizilmiş düz bir yol değil, ne olacağını asla bilemeyeceğiniz kaotik bir 
yörüngedir, elimizdeki tek şey belirsizliktir. 
 
 COVID19'un getirebileceği ve bizi doğrudan etkileyebileceği tüm "olumsuz" sonuçlarla 
(hareket kısıtlaması, sosyal kontrolde artış, kendimiz veya sevdiklerimiz için ölüm dahil 
olmak üzere yoksullaşma veya hastalık vb.) medeni insanların sıradan hayatlarının 
normalliğine dönmeden önce sayısız kez tercih ettiğimiz senaryo.  Zor zamanlar bizi 
korkutmaz, aslında onları isteriz, sadece bizim için (ve sadece bizim için değil) birçok 
ilginç olasılık açtığı için değil, aynı zamanda felaketin ortasında gerçekten rahat 
hissettiğimiz için.  Eğer seçim, uygar toplumda yaşamın normalliği ile barbarlık 
arasındaysa, seçim bizim için açıktır. 
 
 III 
 

 “Dünyanın lanetli köşesi, rezilliğin alaycı bir yüz buruşturmayla zamanı güldürüyor ve 
talihsizliğin, cenaze büyüsüne düşkün hiçbir narin kalbi yumuşatmadı!  Balkanlar'dan 

bakıldığında evren, frengili fahişelerin ve cani çingenelerin dolaştığı bir banliyödür. 
 Çöpe olan, onu cenaze borazanlarının neşeli sesine çevirmek konusundaki muazzam 

tutkusu, şehvetli bir tanrı bile icat edemezdi.  Hangi yıldızların periferi özlemi oraya 
düşmüş olabilir?  Cüzzamın dansını yapan gürültülü solucanlar! 

- c.  



 
 Şimdi her şey yeniden yeşil, şehirlerde ve limanlarda "garip" hayvanlar görülüyor, 
kıyılar temizleniyor ve deniz kristalimsi veya biyolüminesanslı, büyük miktarda kirletici 
yaymayı bıraktılar, en iğrenç nüfuslu şehirler yalnız görünüyor, ufuk artık birkaç ay önce 
hüküm süren o gri krem yok, pandemi "yeni bir dünya" görmemize izin vermiyor, 
dünyayı bir tür olarak neden olduğumuz tüm olumsuz sonuçlar olmadan GERÇEKTEN 
olacağı gibi görmemize izin veriyor. .  Vahşi, insanların arınmasını "kutluyor", daha önce 
hiç olmadığı gibi kendini gösteriyor, Amerika, Avrupa ve Asya'da patlayan 15 volkan, 
eski Çernobil nükleer santralini tehdit eden şiddetli bir yangın, Teksas'ta önüne çıkan 
her şeyi yok eden hortumlar, farklı şekillerde aşırı sıcaklık uyarıları. yerkürenin bazı 
bölgelerinde ve her şey insan türünün kırılganlığını, acıklı ve gelip geçici varlığını gözler 
önüne seriyor, insanlığın ilerlemesini küçümseme üzerine bahse giren biz insan 
sevmeyenler ne kadar haklıyız!  hayat devam edebilir, biz olmadan döngüsüne devam 
edebilir, kanıt kahrolası gözlerinizin önünde ve bazıları hala bunu inkar ediyor, 
kokuşmuş hümanistler, modernliğin parıltılı kara aynalarının kısır ilericileri, abartılı 
yerleşikliğin vebalı kuluçka makineleri, bilinsin ki normale dönmek için hiçbir çaba 
göstermeyeceğiz, bu ya da başka herhangi bir krizin üstesinden gelmek için "hep 
birlikte" çalışmayacağız, toplumun iyileşmesini ve işlerin akışına geri dönmesini 
istemiyoruz.  Her şeyi uçurumdan atmak, kaosu yaymaya devam etmek, durumu en 
kötünün en kötüsüne götürmek için çok çalışacağız ve çok sıkı çalışacağız. 
 
 IV 
 
 Kaos Günleri geliyor ve bu, bireycilerin güçlerini ve kaynaklarını odaklamaları gereken 
yer.  Çünkü tekno-endüstriyel uygarlığı kazanamayacağımızı veya yok edemeyeceğimizi 
açıkça belirtmiş olsak da, onun birçok kusuru ve boşluğu, bizim gibi bireyciler 
tarafından, her şeyi daha da kaosa ve kaosa batırmaya katkıda bulunan isabetli darbeler 
indirmek için kullanılabilir.  İnsanlığın başına gelecekleri tahmin etmek için falcı 
olmanıza gerek yok.  Ve bizimki gibi gruplar için çok elverişli olan bu senaryoda, 
dünyanın dört bir yanındaki kısaltmaları oluşturan tüm bireycileri ve grubumuzun 
ötesinde, Vahşi'nin çağrısını hissedenleri, dünyayı görmek için can atanları teşvik 
ediyoruz. Dünyanın her köşesine dağılmış kaos, sabırla saldırmak için anı bekleyenlere, 
toplumsal çöküşe sebep olmak için yaşayanlara, hazırlanmaya, bıçaklarını bilemeye, 
mermilerini doldurmaya, patlayıcılarını hazırlamaya, hedeflerini incelemeye, gözden 
geçirmeye çalışanlara. güvenlik uygulamaları ve taşma anı için tetikte olun. 
 
 Söylediğimiz gibi, sistemin birçok kusuru var ve bunlar, büyük istikrarsızlık yaratmak için 
saldırıya uğrayabilecekleri birçok fırsat sunuyor ve daha da fazlası bu zamanlarda, en 
çok hedefledikleri hedefleri seçmeyi ve dikkatlice incelemeyi her bireye bırakacağız. 
Örneğin, yangınlar, cinayetler, bombalamalar veya gezegenin büyük bölümünde 
kuşkusuz patlak verecek ve zaten gizli çatışmaların olduğu yerlerde daha da kötüleşecek 
olan isyan ve ayaklanmalara sızma gibi.  Yunanistan'daki Zografou polis karakolunun 
bombalanmasının sorumluluğunu üstlendiğimiz açıklamamızda olduğu gibi, bizi 
susturmaya mı yoksa görmezden mi gelmeye çalıştıkları bizim için pek önemli değil. piç 



hümanistler, sağcılar veya solcular, ne de fırsatçı çifte standartlarıyla anarko-
Hıristiyanlar.  Buradayız, hala hayattayız, özgür ve tehlikeliyiz, zaman kaybetmedik.  Biz 
zaten ödevimizi yapıyoruz ve yakında bizden tekrar haber alacaksınız.  Asfalta yeniden 
kan sıçradığında, patlamanın gürültüsü gündelik normalliği sarstığında ve yangın 
yapılarını yuttuğunda akla tek bir isim gelecek: İTS. 
 
 KAOS VE VAHŞETTE VAR OLANLARI BATIRALIM! 
 İLERİ! 
 
 Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler – Avrupa 
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VAHŞİ DOĞAYA YÖNELEN BİREYCİLER’İN DOKSANDÖRDÜNCÜ BİLDİRİSİ (ULUSLARARASI) 
 
Herhangi bir projenin ilerlemesi için her zaman gerekli ve olumlu olduğuna inanıyoruz, 
belirli bir proje etrafında ortaya çıkan farklı konuların sürekli bir özeleştirisi, yansıması 
ve analizi, hatta bizimki gibi bir proje. 
 
Bazılarının sürekli ağzında, bazen daha fazla bazen daha az olan bazı konulara açıklık 
getirmenin ve kendimizi konumlandırmanın zamanı geldi ve son zamanlarda tekrar 
modaya döndüler gibi görünüyor.  ITS'nin var olmayan veya hükümet için çalışan sahte 
bir grup olduğu fikrini savunanlar veya asla gerçekleşmemiş veya başkaları tarafından 
gerçekleştirilen yanlış eylemleri iddia edenler her zaman olmuştur. vb. 
 
Her şeyden önce, eğer bu durum ortaya çıktıysa, sadece alçaklıklarını korkakça kusmak 
için tek bir fırsatı kaçırmayan aşağılık kişi veya grupların olması değil, bu tür “ eleştiriler” 
belli bir “meşruiyet” bulmuştur. 
 
ITS gibi bir proje, dünyanın dört bir yanına dağılmış, birbirini tanımayan farklı hücre ve 
bireylerin, eko-aşırılıkçı teori ve pratiğin kışkırtıcı üslubuyla birlikte, her şeyi kuşatan o 
gizem ve mistisizm havasına eklendiği özellikleri nedeniyle Eko-aşırılıkçı eğilim ve ITS ile 
ilgisi olan bu, ister polis istihbarat servislerinin kaba girişimleri olsun, ister eğilime karşı 
çıkanlar tarafından bizi itibarsızlaştırma girişimleri olsun, isterse de Adrenalin dozunu 
arayan ve kendini önemli hisseden bireyler, her biri farklı amaçlarla projeyi 
benimsemeye veya projeden yararlanmaya ve aynı zamanda onu baltalamaya çalışırlar. 
 
Aynı şekilde, bu, anarşist eylem grupları, komünist gerillalar, dini mezhepler, neo-Nazi 
teröristler veya organize suç grupları olsun, hemen hemen benzer herhangi bir projede 
(en azından yasadışı açıdan) olur (veya olma potansiyeline sahiptir).  Her zaman bir polis 
sızma girişimi, siyasi rakiplerin provokasyonu veya hayatında hiç silaha dokunmamış 
veya kalabalık bir şehrin ortasına bomba taşımanın ve bomba yerleştirmenin zorluğunu 
hissetmeyen bazı internet korkaklarının olasılığı vardır. "Tehlikeli" hissederken bir 
miktar öne çıkmak ve açıkça parçası olmadıkları bir trendin parçası olmak.  Hem 
geçmişten hem de yakın zamanlardan hafızası olan her kimse, herhangi bir eğilime sahip 
birçok yanlış beyan ve iddia vakasını bulması uzun sürmeyecektir ve aynı zamanda, 
eskiden biri gibi davranan başka bir karakterle de karşılaşmışlardır. .  Bunun tüm 
ortamlarda gerçekleştiğinin farkındayız ve kişisel olarak, anarşik eylem grupları içindeki 
geçmiş deneyimlerimizde, bunlarla ilgili vakaların olduğunun (ve hala var) %100 
farkındayız, hatta halihazırda yapılmış birden fazla ifade var. yanlış olduğu gösterildi ve 
hala anarşist "karşı bilgi" sayfalarında yayınlandı.  Aynı şekilde, bu eğilimin bir kısmının 
adını sahtekarlık ve provokatörlerden temize çıkarmak, yalan ve sahtekarlıkları ortaya 
çıkarmak için samimi çabalarının da farkındayız. 
 
ME blogundan, şüpheli gruplara veya iletişimlere ses verildi ve bazen bu, bu tür söylenti 
değirmenlerini aleyhimize beslemeye yol açtı, neyin yüklenip neyin yüklenmediğini 
filtrelemeye gelince kriterlerin çok gevşek olduğuna inanıyoruz, fakat aynı zamanda 



yukarıda anlattıklarımızdan yola çıkarak, bu tür bir projede neyin yayınlanması ve neyin 
olmaması gerektiğini ayırt etmek zordur ve her zaman şüpheden yararlanmaya karar 
verilmiştir. açıkça yalan değillerdi. 
 
 Aynı zamanda ME, trendin sızma ve tahrif etme girişimlerini ortadan kaldırmak için 
sürekli çalışmalar yürütmüş, kendisine "gölgeler" adını veren "grup" vakası gibi yanlış 
olduğu ortaya çıkan sözde gruplar keşfedilmiş ve ifşa edilmiştir. Her ne kadar eğilime 
dışarıdan müdahalenin tek örneği veya girişimi olmasalar da, Meksika'daki ormanların 
sayısı.  Sonuçta, daha önce de söylediğimiz gibi, bu kaçınılmaz görünüyor. 
 
Öte yandan, bazı karakterler ne kadar uğraşırsa uğraşsın bariz olan inkar edilemez.  
ITS'den ve dünya çapındaki diğer eko-aşırı gruplardan gelen çok sayıda bildiriye, 
eserlerin fotoğrafları gibi grafik belgeler eşlik etti, hatta bazı eylemler videoya 
kaydedildi, veriler ve ayrıntılar verildi, örneğin eserlerin kompozisyonu, nasıl, ne zaman 
ve nereye yerleştirildikleri… ve SADECE eylemi gerçekleştirenlerin bilebileceği diğer 
ayrıntılar.  ITS veya aynı eğilimdeki diğer grupların saldırılarına ilişkin çok sayıda basın 
açıklaması ve polis soruşturması da eklendi, ancak günün sonunda basının istediğini 
yayınladığını ve saldırıların çoğunun kasıtlı olarak susturulduğunu biliyoruz. .ve gizli. 
 
Olursa olsun, her zamanki aptalların saçmalıklarını değiştirmeyeceğiz, güneşi parmağıyla 
örtmeye kararlı ve devam edecek insanlar var.  Bu konuda tavır almanın gerekli 
olduğuna inandık ve öyle de yaptık.  Günün sonunda, herkes inanmak istediğine 
inanacak, bu arada hem Amerika'da hem de Avrupa'da birçok ülkeye dağılmış olan ITS 
üyeleri ve eko-aşırılık eğiliminin sempatizanları özgür, aktif ve gölgelerden bir sonraki 
hamlelerini hazırlıyorlar.  
 

Kaos için: 

Vahşi Doğaya Yönelik Bireyciler (Avrupa) 

Vahşi Doğaya Eğilen Bireyciler (Amerika) 
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