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فرازی از وصیتنامه شهید احمد ربانی
من می روم با رفتنم به تمام ظالمان تاریخ هشدار می دهم که انسان شوید «واهلل الیحب الضالمین» من می روم و با
رفتنم به تمام غیرمسلمانان تاریخ هشدار می دهم که مسلمان شوید که بزودی مهدی (عج) می آید و روسیاهی شما
نمایان می گردد .آری من می روم و می سوزم و با سوختنم شعله های نورانی می افکنم و ظلمت ها را به روشنایی
مبدل می کنم .آری من می روم تا به همه ماندگان نیز بفهمانم که رفتن در راه خدا موت نیست بلکه حیات است و
مرگ نیست .من می روم ،برادران و خواهران عزیزی که چشم امید اسالم و امام به شما است امیدوارم و مطمئن باشید
که خدا یار و یاور شماست و ای برادران بسیج سخنی هم با شما دارم .آن اینکه ما نباید فقط یک بسیجی یا سپاهی
تنها باشیم و خودمان را در آموزش یا دیگر برنامه ها خالصه کنیم.
بلکه ما باید یاور مظلومان و دشمن ستمگران و پدر یتیمان باشیم و خالصه همدم کسانی باشیم که از بی کسی به خدا
رو می آورند .باید همیشه به فکر مستضعفان و در خدمت آنها باشیم .همه حرفهایم را خالصه می کنم و در اینکه با خدا
باشید و برای خدا کار کنید و در فکر خدا باشید و آرام باشید برای خدا قیام کنید .برای خدا سکوت کنید .روزها
همچون شیر بغرید و شب از خوف خدا ناله کنید.
ای خانواده عزیز و گرامیم و ای مادر دردمندم اگر خداوند این لیاقت را به تو داد تا در صف خانواده شهدا قرار گیری!
بدان که خداوند این افتخار را شامل حال همه کس نمی کند و صبر و استقامت داشته باش که «ان اهلل مع الصابرین».
یاران باوفایم! شما ای مجاهدان بزرگ و ای زاهدان شب و ای شیران روز که صدای گریه تان در شبها به گوش مالئکه
می رسند و صدای غرش و نعره تان در روز تفکر را از دشمنان اسالم گرفته است! به هوش باشید که شیطان در کمین

شماست و با خدا باشید که خدا نیز در روز قیامت در کمینگاه است و مبادا دست از خط حزب اهلل که همان خط امام
است بردارید .با هم باشید تا اتحادتان از بین نرود که دشمنان در انتظار تفرقه هستند.

