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 Geçtiğimiz pazar günü Dumlu'da oynanan maçı da gördükten sonra,  şöyle bir düşündük..
Bu güne kadar M.İça'ya sitemizdeki gerek yorum yazılarında, gerek diğer yazılarda çok soru
sormuştuk..Hem Kütahyaspor için, hem Bld.Spor için...
Bu yazılarımız 22.09.08 ve 06.10.08 tarihli belgeler olarak halen sitemizde yayında..
İsteyen tekrar okuyabilir..Okuyabilir de; MALESEF, duvardan ses var,
KARŞIDAN TIK YOK..
Bir kör inatla nerelere geldik... 
Bld.Spor'un kurulduğu günlerdeki o yetkililerin yüksek sesli beyanatları
şimdi 360 derece tersine esiyor..
"Kardeşlik" mavalları okunmaya başladı..Dilin kemiği yok ki....
Öyle olmazsa, böyle...
İnsan aklı çabuk unutur, diyenler sadece ve sadece kendilerini
aldatırlar..
Pazar günü maça gelemiyen Sayın M.İça'ya birileri anlattı mı ki,
Bld.Spor sahaya seramoniye çıkınca nasıl "yuh"landığını?...
İşte bu sahneyi seyredince, anladık ki, bünye bu takımı kabul
etmiyor..
Zaten nasıl edecek ki? 
Düz bir mantığı varmıydı bu takımın kuruluşunun?
Şu anda spor kulüpleri de bir dernektir.
Dernek nasıl kapatılır?
Ya mahkeme kararıyla...Ya da genel kurul üyelerinin kararıyla...
Kütahyaspor , sırça köşkte biraraya gelen 3-5 küçük düşünen
beyinlerin bir araya gelmesiyle taaa mayıs ayında kapatıldı.

  

Kim tarafından?..
Şehr-i eminimiz tarafından...
Mahkeme kararına dayanılarak mı?...Hayır !...
Genel Kurul yapılarak mı?....Hayır !....
M.İça, kendi kafasından KAPATTI.
Ama, yanlış hesap Bağdat'tan dönünce....
İşi inada bindirdi...
"Niye kapatılmadı?" kızgınlığına gitti, Kütahyaspor'un otopark, otagar,
halı sahalar ve büfe gelirlerini "CARRTT" diye kesti..
Sonradan otoparkları verse de, arada geçen 2 aylık sürede toplanmış
olan otopark gelirlerini vermedi.
Biz önceki yazılarımızda sormuştuk:
Bu para bloke mi edildi?
Bloke edildiyse sonunda ne oldu? Nereye harcandı? diye..
Yine herzamanki gibi "TIK" yok..
Bld.Spor'a gittiğini biliyoruz..Otogar gibi yüksek miktar tutan
sıcak paranın da Bld.Spor'a gittiğini herkes biliyor?
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Kütahyaspor, gavur takımı mı?
Nedir bu düşmanlık?...
Kütahyaspor'u kapattırmak için kurduğunuz takımı Pazar günü
gördük..Sahaya çıkarken yuhlandı...
İki maçtır görüyoruz dillere destan takımı...Gaybi'yi son dakika
golüyle yeniyor...Kütahyaspor karşısında 9 kişiyle Viyana
Savunması yaparak berabere kalabiliyor...
Eeee!...Bu takım mı Kütahyaspor'u kapattıracak...
Önce sevgi....Bünyenin kabul etmesi...
Bunların hiç biri yoktu ...Gözlerimizle gördük..Şahit olduk..
Yazık...Çok ihtiyaçtı bu takım sanki...
İkisi de gitti, federasyona AYRI AYRI LİSANSLAR İÇİN
ortalama 10.000'er YTL. (10'ar milyar) yatırdı...
Kütahya'nın durduk yerde 20.000 YTL.si (20 Milyar) gitti..

  

Devam edelim....
Kütahyaspor'u kapatmak için, süper amatördeki SHÇEKspor'u
satın aldınız. 
Neyle?...
Kütahyaspor'un elinden alınan gelir kaynaklarının bazılarını  onlara vererek...
Daha bitmedi...
SHÇEKspor kapandığı için, yerine kurulan ve 2.amatör kümeden
maçlara katılacak yeni ismiyle "GENÇ SHÇEK" in lisans ücretlerini
kim ödeyecek?...

  

SORUYORUZ !..
Kim ödeyecek?

  

Her 1 lisans 500 YTL.nin üzerinde...
Tüm SHÇEK'in lisans ücretleri...
Tabiki Belediye ödeyecek...
SAVUR BAKALIM ŞEHR_İ  EMİNİM SAVUR...
Kütahyaspor'un kaynak hazinesi sizde zaten...
İnat için...İnat uğruna...
Profesyonel ligde iken Kütahyaspor'a "Para yok!" diyen M.İça,
Bld.Spor'a  buluyor..
Canı isteyince bulanlar,
Kütahyaspor'u da  canı istediği için ligden düşürdüler..
**
İçimize sinmiyen bu durumlara verilemiyen cevaplar hala soru olarak duruyor..
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Bld.Spor da orada duruyor..
Alkışlar içinde(!)... Alkışlara  boğularak(!)  duruyor..
VE birileri inatla.. körü körüne devam ediyor...
Yazıklar olsun böyle zihniyete...

  

31.10.08
--kutahyasporum.com--
*******
 NOT:Bu yazı eski sitede 735 kez okundu..
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