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Şimdi kimseye bulaşmadan bir kaç şey söylemek istiyorum.

  

Ben Mustafa İça'yı vurdumduymazlıklarından dolayı hiç bir zaman sevmedim.
En kritik dönemde otobüs istedik, vermedi.Takım düşüyor elini uzat dedik, 
oralı olmadı..
5 yıllık görev süresinin ilk 4 yılında yaptığı hiç bir şeyi onaylamıyorum 
ve bir vatandaş olarak kendi adıma affedemiyorum.
Son 1 yıllık sürecini değerlendirmek gerekirse,
bu dönemde olan doğruları yazmam
benim Kütahyaspor düşmanı olarak lanse edilmeme neden oldu.
Mustafa İça , ben bu takıma bir kuruş vermem, kapatıp Yeni Belediyespor kuracağım dedi.
Bu olayı her Kütahyaspor'lu gibi ben de istemedim. Ama yönetimdeki abilerimiz
İça ile anlaştılar.Herşey hazırlandıktan sonra birden cayıverdiler.
Nelerine güvendiler bilemiyorum. Ama orada köprüleri attılar.
Bu şu demekti; ''biz, siz destek vermesenizde bu takımı ayakta tutarız!'' 
O dönemde tüm Grup Mavi Şimşek'in ve benim bu duruma tepki gösterdiğimizi 
ve kapatın, Yeni Belediyespor'u destekleyeceğiz dediğini kimse söyleyemez.
Elbette umutlandık.Çok da sevindik.
Ama gün geçtikçe Kütahyaspor çaresizliğe yürüdü.Ben burada şuna kızdım.
M.İça açıkca söyledi, artık ondan birşey beklememeliyiz, 
ona birşey deme hakkımız yok, tek hakkımız var o da seçim sandığı dedim.

  

Ama Kütahya halkının, bizim gibi Kütahyaspor'u umursamadığını 
ve gidip her şartta M.İça'yı seçeceğini ve bu sonucun da
Kütahyaspor'u bitireceğini söyledim.

  

Oy kullanmak için Kütahya'ya gitmedim çünkü bence gerek yoktu.
Sandıktan Akp aldı başını yürüdü.Seçim sonuçlarını tv'den izlerken 
daha sandıkların yüzde 1'i açılmışken iş çoktan bitmiş 
halk yine Mustafa İça demişti.
Şaşırdığım tek şey, kuzularında büyüyüp koyun olması 
ve Kütahya'da ki koyun oranının % 62-63'lere ulaşmasıydı..
Aylardır anlatmak istediğim şey buydu.Eskişehir'le kıyaslandık.
Ama hiç bir zaman bir Eskişehir halkı kadar olamadık.
Hatta ve hatta son seçimdeki Isparta'nın yaptığını yapamadık.
Devirdiler Akp'yi ve Mhp ile yeni bir dönem başlattılar.
Kütahya'da bazışeylerin değişmesi gerektiğine inanan bizler 
hep azınlıktaydık 
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ve ne kadar az olduğumuzu 
bu seçimler yüzümüze yine tokat gibi vurdu...

  

Kim ne derse desin ben Kütahyasporluluğumdan eminim...
Kütahyaspor'u bitirenlerin suç oranı ise
% 62 Kütahya halkı ve % 38 Mustafa İça'dır...
Bu dünyada güçlünün sesi çıkar, güçsüzler kabullenir.
Ama bu işin birde öte tarafı var...Bizi kötü yönetimlere mecbur bırakanların 
ve kötü yönetenlerin yakasına yapışabileceğimiz bir yer daha var...
ALLAH BÜYÜK!...

  

----rıdvan43----

  

********************************

  

**kutahyasporum.com/forum'dan alınmıştır...
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