Benim Elim bir başka eldir

29. Mart 2009 da ülke genelinde olduğu gibi Merkez Arguvan ve bağlı
köylerde de yerel ve mahalli seçimler yapılacak. Çıkacak aday adayların Arguvanı
iyi tanıyanlardan olduğu şüphe götürmez. Öyleyken; henüz vakit de var. Aday
adaylar sık sık buluşup tartışarak, sosyal, kültürel, ekonomik Arguvana yakışır
tüm işlerde birliği dirliği koruyacak, birileri üzerinde hazırlıklı ve kararlı olunmalıdır.
Ülkede taraflı siyasetin gelecekte de, belli bir süre değişmeyeceği konusunda
kaygılar ağırlıkta. Dilek ve temennileri hep diyelim. Ancak; akıllı ve doğru bir
kararla alınacak sonucun Arguvan için en yararlısı olur, demekle yanılmış olabilir
miyim?
Arguvan ve çevre köylerin o kadar üst üste birikmiş sorunları var ki, bunların
çözümü, her şeyi masaya koyup oturup tartışarak bağlayıcı kararlar arkasından
icraattadır&
Baştan; Su sorunu, Ya Fırattan yada yukarı (Yoncalı Barajı) yöreye kesin bir
canlılık kazandıracaktır&
Tarım ve hayvancılığa verilecek önem, yörede hem ekonomik hem de
istihdam sağlama da etkili olacaktır diye düşünüyorum.
Sağlık için, hastane ve yaşlılara yurt öncelikler arasında olmalıdır.
Arguvanı dillere destan eden kültürümüze ve kültür adamlarımıza şimdiye
kadar gereken değer verilmedi Verilmelidir.
Alt yapı, yerleşim, yatırım olmazsa olmazlardandır.
Tüm umutlarını gurbete kaçıp gitmekte arayan yöre halkı, o yolların da
tıkandığının artık farkında olsa gerek. Tek çözüm, yöreyi ilk fırsatta bir çöl
olmaktan kurtarıp, insanları kalıcılığa özendirecek ortamı hazırlamakla olur ve
Arguvan bunlara aday ve müsaittir&
BENİM ELİM BİR BAŞKADIR
Benim elim, bir başkadır
Oralıysan, övün gardaş
Hele saza, uyan o dil
Sevindikçe sevin, gardaş
Orası, Arguvan derim
Köyleriyle, dilim dilim
Dengi varsa, çıksın derim
Hele tele değin gardaş
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İkiliğe, yol vermemiş
Sevgi ekmiş, sevda biçmiş
Sevdi diye, hep sevilmiş
Yadlar senin neyin gardaş
Hurafeyi, boş geç derler
İlime, gönül ederler
Çağı, çağla götürürler
Akıl senin dayın gardaş
Yaylası hoş, ovası hoş
Adı dilde, bir hoş duruş
Azıcık, bir önü yokuş
Ak süt senin çayın gardaş
Bu el bizim, sevgi eli
Varsa çıksın bir benzeri
Sevgi kokar, esen yeli
İlçe mezra, köyün gardaş
Hac'dır orda, dosta varmak
Dost oturup, dostça kalkmak
Dost sarılıp, dost ayrılmak
Cet'ten miras huyun gardaş
Git oraya, bir gez yeter
Kırlarında, çiçek biter
Nder eder baca tüter
Hazır aşın, suyun gardaş
Ali Rıza'm, der bu işi
Kıskansa da, birkaç kişi
Aldırma sen, üçü beşi
Doğru diyor, dilin gardaş
Saygılarımla.
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