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UMNO Parti Islam - Pirdaus 
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KUALA LUMPUR: Exco Pergerakan
Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Pirdaus

Ismail berkata, UMNO adalah sebuah

parti yang benar-benar

memperjuangkan Islam dan ini dapat

dibuktikan dengan perkembangan syiar

Islam di negara ini seperti terbinanya
begitu banyak masjid dan surau serta

kemudahan-kemudahan lain untuk umat

Islam di negara ini.

Di

samping

itu,

katanya,
konsep

Islam

Hadhari

yang

diperkenalkan oleh Perdana Menteri,

Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi

menunjukkan bahawa UMNO memang

berjuang berlandaskan Islam yang

sebenarnya.

"UMNO merupakan sebuah parti
Islam. Cumanya kadang-kadang orang

melabelkan sesebuah parti Islam itu

kerana adanya nama Islam pada parti

tersebut. Sebenarnya dalam parti ini,

kita kena tengok apa perjuangannya.

"Dalam perlembagaan UMNO,
UMNO adalah sebuah parti yang

memperjuangkan Islam, menegakkan

Islam dan mempertahankan Islam. Ini

      

Katanya, perjuangan UMNO
memartabatkan agama Islam di negara

ini telah terbukti sejak UMNO berkuasa

dahulu lagi dan jika dilihat Islam

sekarang ini semakin berkembang dan

maju.

Tegasnya, UMNO tidak menjadikan
agama itu sebagai satu perjuangan

retorik atau teori, sebaliknya

menjadikan Islam itu sebagai satu

perjuangan yang nyata.

"Kalau kita kata kita beriman

kepada Allah SWT tetapi dalam masa

yang sama tidak melakukan sesuatu
untuk mengembangkan agama Allah,

maka kita tidak boleh mendakwa kita

beriman kepada Allah.

"Bahkan Allah SWT sendiri menilai

manusia itu dengan amal perbuatannya.

Dan inilah yang dilakukan oleh UMNO
yang mahu mengembangkan Islam.

Banyak masjid mahupun surau didirikan

untuk kemudahan umat Islam beribadat

dan menjalankan pelbagai aktiviti lain,"

tegasnya.

Pirdaus memberitahu, berdasarkan
kepada pembangunan yang dibuat oleh

kerajaan sekarang ini jelas menunjukkan

bahawa Islam kini semakin maju.

Beliau juga turut menjelaskan

tindakannya menyertai UMNO adalah

kerana terpikat dengan dasar
perjuangan UMNO yang meletakkan

Islam itu sebagai asas perjuangannya.
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jelas menunjukkan bahawa UMNO

adalah sebuah parti Islam dan ini adalah

asas perjuangan UMNO," ujarnya.
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