Mountaineering and the Need for Inscribing This Valuable Cultural Heritage in UNESCO
Why Mountaineering?
Because preserving this precious heritage demands special attention from UNESCO.
Because mountains are almost the only untouched and unaltered parts of the Earth.
Because mountaineering is a beginning to the global peace, to a world without warfare, conflict, politics
and borders… Life flows naturally there, in perfect harmony with the living world.
There is you and your capabilities to ascend to the top of a mountain, to embrace your powers.
The peak is the closest point to the sky, the highest place that can be reached and stood on, where you can
behold and admire the miracle of creation.
A sense that convinces you to go further every day.
In our country, “Iran”, mountaineering is the habit of great and noble men, those who have been through
thick and thin, who are patient and strong and prepared for devotion and sacrifice.
Mountaineering goes truly beyond the limits…
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""کوه نوردی و لزوم ثبت این میراث فرهنگی ارزشمند در یونسکو
چرا کوه نوردی ؟
چون برای بقاء این میراث گرانبها به توجه ویژه از سوی سازمان یونسکو نیاز هست
چون تنها مکان باقیمانده و دست نخورده از زمین است
چون کوه نوردی مقدمه صلح جهان است
 اینجا زندگی بشکلی طبیعی و هم آوای حیات در جریان است...  جنگ و سیاست و مرز، جهانی به دور از ماشین آالت
 برای دریافتن توانایی هایت... تو هستی و توانایی هایت برای صعودی ایمن بر فراز قله ای
قله نزدیک ترین مکان به آسمان است
رفیع ترین جایی که با تکیه بر توانایی های جسمانی می توان ایستاد و نظاره گر شاهکار خلقت بود
حسی که مجابت می کند هر روز بدنبالش مرزهای بیشتری را لمس کنی
. منش انسانهای بزرگ است، در کشور ما " ایران " کوه نوردی
انسان هایی که سرد و تلخ روزگار را چشیده اند
صبور و خودساخته که همواره آماده ی از خود گذشتگی و فداکاری هستند
...براستی که کوه نوردی فراتر از محدودیت هاست
آرش اسماعیل زاده

