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                      అమెరికా   వైభవాన్ని తిరిగి తేవడాన్నకి   అధ్యక్షు డు ట్ర ంప్ కి వచ్చిన అవకాశం  M1    

 

సిరేబోన్, జావా, ఇండోనేషియా, మారిి 12 , 2018 - ప్రప్ంచవ్ాాప్త ంగా తీవ్ర మానవ్ హకకుల 

ఉలల ంఘనలకక మరయిు అవినీతిక ిప్రతిసపందనగా డసి ంబర్ 21, 2017 న డొనాల్్డ ట్రంప్ ప్రకట్న చేశారు. ప్రప్ంచ 
రుణ బానిసతవం వ్ావ్సథను అంతం చేయడానికి అమెరకిా అధ్ాక్షుడిక ి , M1- మాతరమ ేఆరిథక ప్రిష్ాురానిి అందించ 
గలదు . ఈ చారతి్రా తమక ఆహ్వవనం, USA కోసం అమరెికా అధ్ాక్షుడికి  Ref: M1-SOLUTION/2018-2-

27/USA,ఫెబ్ర వరి 27 , 2018 న అనిి ప్రభుతవ కారాాలయాలకక, UN Swissindo Mandate to the United Nations 

Secretary General, H.E. Antonio Guterres,క్ష పంపడం జరిగింది .పర పంచ మానవాళి 7 .4  బిలియన్కు ఈ పర కట్న  

వరిిస్త ంది. ఈ ఆహ్వవనం యొకు ఆమోదం అధ్ాక్షుడు JF కెననిడీ, అధ్ాక్షుడు సుకాురని (మునుప్ట్ి M1) త్ో 
నవ్ంబరు 14, 1963 న అతని హతాకక కవే్లం 8 రనజుల ముందు సంతకం చేసని  గరీన్ హిలటన్ ఒప్పందానికి 
సమాంతరంగా ఉంది., UN సివస్ఇండో  యొకు 78 బిలియన్ కిలోల బంగారము మరయిు ప్ాల ట్నిం లకక సంబంధించి, 
ఈ ప్రా ముఖ్ాత మరయిు ప్రభావ్ము ఇంకా ఎకకువ్గా ఉంది. 

1945 లో జరిగిన 70 ఏళ్ళ కరెన్సీ ప్ర ంటంగ్ లీజు ఒపపందం 17 ఆగష్టు  2015 న  ముగిసిన సందర్భంగా 

mandate  పర కార్ం UN Secretary General, H.E. Antonio Guterres అనిి సభా దశేాలకక 
అమెరకిా,సివట్జరాల ండ్ లత్ో సహ్వ కరనెీీ ముదరణ అధకిారానిి 10th January,2018 naఇవ్వడం జరిగింది.గనల్్డ 
ఆధారిత గనల బల్డ కరెనిీ  “ESTWO” ని US $138.99 Trillion కక సరపి్డా ప్రతి దశేమూ 20 % వ్రకక 
ముదిరంచవ్చుు. 

                  ప్రప్ంచ ఆసుత ల యజమాని UN Swissindo ప్ రసడి ంట్ Royal K.681 H.M.MR. A1. 
Sino.AS.S”2”.IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1, aka “M1”,  అమెరికా   వైభవాన్ని తిరిగి తేవడాన్నకి   

అధ్యక్షు డు ట్ర ంప్ కి UN Swissindo  పేమెంట్ ఆర్డ ర్ 1 -11 ద్వారా అవకాశం ఇచ్చింది.   అది ఎట్ల నగా ...... 

 యుననటై్డె్ సటటట్ీ ఆఫ్ అమెరకిా, 20 ట్ిరలియన్ డాలరల జాతీయ రుణానిి,  రుణ భారం లిబరషేన్ సరిటఫకిేట్ 
(DBLC), UN సివస్ఇండో ప్ూరితగా  చ లిలసుత ంది. 



  యుననైట్డె్ సటటట్ీ ఆఫ్ అమరెికా మరయిు 253  దేశాలక  ఋణ విముకిత ప్ ందడానికి మరయిు దేశాలను 
ప్ునరుదధరించడానికి  అమలక చేయడానికి బాధ్ాతను ననరవ్రేుడానికి 4 ఫిబరవ్రి 2016 నుండి అమలకలో 
ఉని హ్వమీ రుణ భారం లిబరషేన్ సరిటఫకిెట్ (DBLC) కారాకీమం చపే్ట్ిటంది  . ఒకకుకు వ్ాకితకి $ 2 బిలియన్ 
రూప్యిా వ్రకక కెీడిట్ని ఇచుే రుణ భారం, లేదా US $ 150,000 (లక్ష యాభ ై వ్లేక) వ్రకక సమానమెనైద ి
మరియు ప్రతి వ్ాకిత కాని, కారపపరేషనుు US $ 2 బిలియనల  కెీడటి్ని అందసిుత ంది. 

 M1 మాసటర్ బాండ్ ఓచర్ (M1 V), మే 9, 2017 నుండి  చ లకల బాట్న అయ్యా ద,ి సంక్షమేానిి  గురితంచి, 

సరవజుు డ నై దేవ్ుని శాసనానిి ననరవ్రేుుకోవ్ాలి, పర జల సంక్షు మాన్ని,  ఆరిధక సమానత్ావనిి, అమెరకిాలోని అనిి 
ప్రా ంత్ాలలో మరియు ప్రప్ంచంలోని 7.6 బిలియన్ ప్రజలకక అందించడానికి చ లకల బాట్న అయ్యా  ID త్ో, 17 సంవ్తీరాల 
వ్రకక విదాారుథ లకక ననలవ్ారర US $ 600 (ఆరు వ్ందల డాలరుల ) యొకు జీవిత ప్రా థమిక ఆదాయం మరయిు యుఎస్ 
$ 1,200 (ఒక వ్నయ్ా  రెండు వ్ందలక), ప్రతి ప్రప్ంచ ప్ౌరునికి ఇవాడాన్నకి  న్నర్ణ యంచ్చంది. 

 M1 V లావ్ాదవేీ 2016-2017 అమరెికా జనాభా గణాంకాల ప్రకారం సంవ్తీరానిక ి5% ప్ రగడంత్ో, M1 
యుఎస్ ప్రభుతవం కోసం 2% కకతత  విదశేీ మారకం రటే్నను మంజూరు చసేుత ంది. 

  UN కరెనీీ (M1-UN / MANDATE / 02012018) కక M1 యొకు ఉతతరువ లేఖ్కక అనుగుణంగా, స్ాథ నిక 
కరెనీీక ిబదులకగా  225 ఎకేీచంజ్ రటే్ల త్ో, 1, 2, 5, 10 వ్ వ్ంతున US$ 138,990,000,000,000.00 (నూట్ 

ముపఫయ్ ఎనిమిది వ్ందల ట్ిరలియన్, త్ ంబ ై త్ మిమది వ్ందల త్ ంభ ై బిలియన్), ప్రతి దేశం కోట్ాలో 20% 
ప్రప్ంచ కరనెీీ ESTWO ముదరణను USA కక M1 మంజూరు చేసుత ంది.  

 యూనివ్ర్ీ నిరామణంలో భాగంగా సమీకృత అవ్స్ాథ ప్న యొకు అభివ్ృదిధ  మరయిు అభివ్ృదిధ  యొకు 
సమానతవం నిరిమంచడానికి మరియు అమలక చేయడానికి, అమెరకిాలో ఫ్ూాచర్ సటి్సీ్ యొకు వ్నేస్ 
ప్రా జెకకట  అమలక. 

 UN –Swissindo,  P 1-11 కారాకీమంలో భాగంగా, USA మరయిు మొతతం 253/357 దేశాలకక 
అందుబాట్నలో ఉంట్నంది. ఇది యుననటై్డె్ సటటట్ీ ఆఫ్ అమెరికా మరియు ప్రప్ంచంలోని సవ్ాళ్లను 
ప్రషిురించడానికి మానవ్ హకకులక, సమాన నాాయం మరయిు స్ారవభౌమాధకిారం అనిి ప్రజలకక తిరగి ి
ఇవ్వడానికి  ఒక అవ్కాశం. 

UN  ఆమోదం NO. Misa 81704/17-8-1945 లో 70 సంవత్ీర్ముల ముదర ణ అధికార్ం అమెరికాక్ష మరియు 

సిాట్జ రాల ండ్ క్ష ఇవాడం జరిగింది . 17.08.2015న 70  సంవత్ీర్ముల గడువు ముగిసింది. చారిత్ర క ఆధారాలు పరిశిలిస్తత  

.....  01.05.1887 న UPU-Universal Postal Union ఇండోనేసియా న్క ID 3166/Alpha 02 తో అధికారిక దేశంగా 

నమోదు చేసింది.Semar Super Semmar 11 March 2014, Mahkamah Agung Indinesia Joint Decree 

Letter, SPRIN No. 81704/009 M1 ఇండోనేషియాలోన్న జకారిా లో Taman Pandang Monas వదద  

AKLAMASI AKBAR Grand Acclamation 16.10.2016 న ‘ఇండోనేషియా ను ప్ర ప్ంచ లైట్ హౌస్’ గా 

పర కటంచారు .300-The Committee of World Bank Group-United Nations Ref. ASBLP-0330-2012 

and EURO CLEAR 2014 యొకు INFINITE BANK STATEMENT లో Final Audit వుంటంది 

UN-SWISSINDO Global Finance system, the world's ECOSOC Mission భదర త్ 

అధికారిగా, శంతి సౌభాత్ృత్ాం నెలకొలపడాన్నకి పేమెంట్ 1 – 11 ద్వారా పర యతిిస్త ంది. 



                     ఆరిటకల్డ 2 స క్షన్ 2-8 కింద ఐకారాజాసమితిప్  ైచట్టప్రమెనై మరియునాాయబదధమయ్న ఆసుత ల  
ప్రకట్న  04 October 2017 కి అన్కగుణంగా  BCA’s management కిర ంద SWISSINDO WORLD TRUST 

INTERNATIONAL ORBIT ( The Committee of 300 – The World Bank Group – United Nations)  
                      అనిి ప్రప్ంచ ప్రభుత్ావలక మరియు అంతరాజ తీయ బాాంకకలక,  బులియన్ బాాంకక లావ్ాదవేీలలో  
భాగంగా, M1 త్ో  ఒప్పందానిి ఏరపరచట్ానిక ిమరయిు ఆమోదించట్ానికి ఆహ్వవనించబడత్ాయ్. 

బ్హుళ్ సమసయలు, సంక్షు భాలు , ఆరిిక మాందయం, పర పంచ భదర త్కి ముప్పప, మొదలయన అంత్రాజ తీయ సమసయల 

న్కండి పర పంచ దేశలన్నిటన్న  కాపాడి అంత్రాజ తీయ ఐకయత్ నెలకొల్పప బాధ్యత్న్క UN Swissindo తీస్క్షంది.  

M1 ఆకంక్ష  ఏమిటంటే ....... 

“దయచేసి శంతిని నెలకొలపండి మూడవ ప్ర ప్ంచ యుదా్ధనిి ఆప్ండి.”ఈ మిషన్క శంతి మరియు మానవ 

హక్షులన్క కాపాడటాన్నకి అత్యధిక దౌత్యకార్యకర మాలు న్నర్ాహంచడాన్నకి పర పంచ మానవాళి సైనయం గా సహాయ సహకారాలు 

అందించాలి. శంతితో భూమిన్న పరిర్కిు ంచడాన్నకి, మానవాభివృదిి, మానవుల గౌర్వం కి భంగం కలగక్షండా, వలస 

విధానాన్ని, బాన్నసత్ా విధానాన్ని రూప్పమాపడాన్నకి కృషి చేయాలి. అన్ని ర్కాల మానవ ఘర్ు ణలు పరిష్కుర్ం కావాలి. 

మత్ కలహాలన్క రూప్పమాపీ దేవుడు వొక్కడే అన్న చాట చెప్పద్వం, న్నరూప్ద్వద ం........... 

 

ఏద ైనా అదనప్ు సమాచారం కోసం, www.swissindo.news ను సందరిశంచండ ి
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