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  و همو هم  به اين دليل است،به اين دليل است،. . کعلوم است که تکنولوژی انيميشن مدرن می تواند کارقشنگ برای تماشا ايجاد شدنکعلوم است که تکنولوژی انيميشن مدرن می تواند کارقشنگ برای تماشا ايجاد شدن
فيلم فيلم   تاريخی را به عنوانتاريخی را به عنوان  دستاندستان،تصميم کرد  ،تصميم کرد    ))در مقايسه با فيلم سينيمایدر مقايسه با فيلم سينيمای((پولی کوتاه است پولی کوتاه است سرمايه گذاری سرمايه گذاری 

قدی انيميشن  قدی انيميشن  ٣د    فيلم کردفيلم کرد..نويسندهای اين دستان را مليک شهنزرو استنويسندهای اين دستان را مليک شهنزرو است..  اسم انرا اليمپيانيک از تکساتی اسم انرا اليمپيانيک از تکساتی 
          ..استاست

IIVV      در در   وقتی که پسر جوان ارمنیوقتی که پسر جوان ارمنی. . استاستنيمه دومنيمه دوم     قرنقرن    طرح دستان تريخی  را بر اساس واقعه ها ی طرح دستان تريخی  را بر اساس واقعه ها ی     

..رد مشت بودرد مشت بوداسم اين پسر ورزدت بود و اسم مسابقه نباسم اين پسر ورزدت بود و اسم مسابقه نب..مسابقه شرکت کردمسابقه شرکت کرد   

اين پسر در  بازی های المپيک اين پسر در  بازی های المپيک ،شماره،شماره٢٩١ است ، با افتخار سرکت کرد و  خارجی ، با افتخار سرکت کرد و  خارجی اولاول  که قهرمان اليمپيک که قهرمان اليمپيک 
     بودبود. . اين در سالاين در سال  ٣٨۵قبل از ميالد بود.

انچه که اتفاق افتاد که ان بازی بازی اخر بودانچه که اتفاق افتاد که ان بازی بازی اخر بود. . بعد از قرن زيادبعد از قرن زياد ، بارون فرانسوی،اسم او پير ده کوبرتن ، بارون فرانسوی،اسم او پير ده کوبرتن 
             بود،توانست بابود،توانست بازيهای اليمپيک را دوباره بر قزيهای اليمپيک را دوباره بر قرار يا تاسيس بکندرار يا تاسيس بکند. . ان در تابستان سالان در تابستان سال١٨٩۶  بودبود..

. . گرفتگرفت  ورزشیورزشیتمدن جهان نبض قوی را در توسعه ای بازی های تمدن جهان نبض قوی را در توسعه ای بازی های .  .  به وسيله ان  سهم بزرگ به ورزش اوردبه وسيله ان  سهم بزرگ به ورزش اورد
  از سال از سال ٧٧۶ قبب از ميالد ان مسابقه دربازی های اليمپيک عتيقه قرار شد. و در سال  ٣٩۴قبل از ميالد 
            امپيراتورفوادسيو ان بازی را ممنوع کرد. 

  غنی و شجاعت قهرمان اصلی را مجذوب کرد و مجبور کرد در باره  کار مردم خوبغنی و شجاعت قهرمان اصلی را مجذوب کرد و مجبور کرد در باره  کار مردم خوب  صبر،صبر،  عشق،عشق،  جوانان،جوانان،
فقت مرد که احساس اخالق را بلند داشت توانست مسابقه فردی را فقت مرد که احساس اخالق را بلند داشت توانست مسابقه فردی را   ..فکر بکندفکر بکند  که در ان وقت زندگی گردکه در ان وقت زندگی گرد

در اين در اين . . ورزدت يکی از پسر بود که پادشاه ارمنستان بزرگ بودورزدت يکی از پسر بود که پادشاه ارمنستان بزرگ بود. . چنين  تخت دولت گرفتچنين  تخت دولت گرفتهمهم  ..پيروزی باشدپيروزی باشد
    ..وقت اسم او وزرت اول بودوقت اسم او وزرت اول بود

زياد مردم قوی و با زياد مردم قوی و با   ،،در تمام زمانها وجود تمدن جهانی رادر تمام زمانها وجود تمدن جهانی را،،ولی وردم ارمنی ولی وردم ارمنی . . هر مردم قهرمانان انها دارندهر مردم قهرمانان انها دارند
..ما بايد غروراز انها بکنييم و اسم انها فراموش نکنيمما بايد غروراز انها بکنييم و اسم انها فراموش نکنيم. . هوش داشت و دادهوش داشت و داد   

،سال ،سال او در جنگ جهانی دوماو در جنگ جهانی دوم. . نسبی رسی گفت که الزم است فقت صد مردم ارمنی  برای پيروزی بر دشمنتنسبی رسی گفت که الزم است فقت صد مردم ارمنی  برای پيروزی بر دشمنت
     رماندهان  رماندهان  جنگخويان مردانه ارمنی و فجنگخويان مردانه ارمنی و فاين حرف ها خيلی خب اين حرف ها خيلی خب . . دنيس دويدو بوددنيس دويدو بود  شرکت کرد و اسم اوشرکت کرد و اسم او

١٧١٢  

  بيانيهبيانيه      
   ارسن سنسر مليک شهنزروارسن سنسر مليک شهنزروغربالگری کتاب را غربالگری کتاب را    رهبران  پروژه رارهبران  پروژه را      
..ارتکساتی استارتکساتی است    اليمپيانيک ازاليمپيانيک ازاسم ان کتاب اسم ان کتاب    
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..اين مردم می توانند زادگانان داشته باشداين مردم می توانند زادگانان داشته باشد. . می کنندمی کنند  با هوش را مشخصبا هوش را مشخص   

..هر از ما ژن تبار داريد و به اين دليل ما بايدتمام الزم کار بکنيم و حافظه برای انها  افتخار بکنيمهر از ما ژن تبار داريد و به اين دليل ما بايدتمام الزم کار بکنيم و حافظه برای انها  افتخار بکنيم   

..اين فيلم  اليمپيونيک ازارتکست به انها اختصاص داده شده استاين فيلم  اليمپيونيک ازارتکست به انها اختصاص داده شده است   

  جهانجهان  فرهنگفرهنگ  بهبه ولی هم وظيفه محترمولی هم وظيفه محترم  ،،درباره اين قسمت تاريخی ارمنی نا فقت بدهی مادرباره اين قسمت تاريخی ارمنی نا فقت بدهی ما  عالوه بر اين  پيامعالوه بر اين  پيام
      ..استاست

، دوست عزيز،فرصد داريد ، دوست عزيز،فرصد داريد و اگار شماو اگار شما. . دارادداراد  خصوصیخصوصیوکمک های مالی وکمک های مالی   اين فيلم نياز در پول  ضمانتیاين فيلم نياز در پول  ضمانتی
    !!و اين دزست استو اين دزست است..ماندماند  میمی  باقیباقی  قرنقرن  اگار کوتاه کمک می کنيد و پول داديد،اسم شما دراگار کوتاه کمک می کنيد و پول داديد،اسم شما در

: : يشتر اطالعات در وبسايت دراينترنا استيشتر اطالعات در وبسايت دراينترنا استبب   
hhttttpp::////oollyymmppiioonniikkvvaarraazzddaatt..rruu  ((يايا  hhttttpp::////ооллииммппииооннииккввааррааззддаатт..ррфф))..    
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