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 SUS-PUS OLMAKTAN... ARTIK GINA GELDİ !...

  

 Yaklaşık 15 senedir Kütahyaspor’u yakından takip eden bir taraftarım.

  

  Kütahyaspor camiasındaki istikrarsızlıktan dolayı en sık değişen şey de yönetimlerdir.

  

  Bu sebeple, bir çok yönetim gördüm. Kimler geldi, kimler geçti?

  

  

  Bu yaz yeni bir yönetim seçildi.

  

  Davetiyeler, pastalar, börekler…

  

  

  O gün yönetimi bir arada gördük.

  

  Üzerinden 3 aya yakın zaman geçti.

  

  Bir daha da ne yönetimden, ne de takımdan bir haber aldık.. Ne de bir şey duyduk.
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  Bu konuda nankörlük yapmayıp kendimi ayırabilirim.

  

   Çünkü az-çok takımla alakalı gelişmeler kulağıma geliyor.

  

   Takıma olan yoğun ilgim, bazı insanların da sağolsun bana duyduğu güven,

  

    benim olan bitenden haberim olmasını sağlıyor.

  

  

  Ancak ben, Kütahyaspor’un fanatik taraftarı olan bir çok kişiden uzunca zamandır pek çok

  

şikayet alıyorum.

  

   Bu şikayetleri,bugüne kadar  yazmamaya çalıştım.

  

  

  Herkesin şikayeti şu; Kütahyaspor kimleri aldı ?...

  

  Maçlarını nerede oynayacak?....

  

    Yönetimin hedefi ne ?...
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   Bunun gibi birçok soru.

  

    Bazısına cevap vermeye çalışıyorum, kimine de , "Biraz bekleyin, yönetimden açıklama

  

gelecektir" diyorum.

  

   Ama artık lig başlıyor...Gene de yönetimden "TIK" yok....

  

   Ben , bu duruma susarak kayıtsız kalamayacağım.

  

  

  Ne zaman olumsuz bir şey yazsak “Rıdvan gene sallamış” gibi basit bir tabirle

  

   ciddiye alınmadığımın ben de farkındayım.

  

   Ama ben doğru bildiğimden şaşmayacağım.

  

  

   Kütahyaspor yönetim kurulu ne iş yapıyor?.......
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   Bir hafta sonra başlayacak lig için,  Kütahyaspor hangi futbolcuları transfer etti?

  

   Kütahyaspor’un bulunduğu grupta hedefi ne?

  

   Nasıl bir politika izleniyor?

  

   Kütahyaspor’un bir basın sözcüsü var mı?...

  

   Şayet varsa , neden hiçbir açıklaması yok?

  

  

  Aydınspor 1923 takımı , kendi evinde müthiş bir açılış gerçekleştirdi.

  

   İlin tüm "EN"leri o muhteşem açılıştaydı.(Site anasayfada ilgili haberi okuyabilirsiniz)

  

   Bizim taraftarımız cefaya alışkındır. Böyle havalı şeyler de beklemez..

  

   Ama yönetimi ve yeni transferleri bir arada görüp tanıyacağı , sade bir töreni de heyecanla

  

beklediler,
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   ama bu vakitten sonra oda olmayacak sanırım.

  

  Taraftar takımın hangi sahada maçlarını oynayacağını merak ediyor.

  

  Yönetim bizi istemiyor mu diye düşünüyorlar.

  

  

  Bu suskunluk artık çok huzursuz bir ortam yaratmaya başladı.

  

   Taraftar takıma olan inancını kaybetmiş durumda.

  

   Yönetimin istediği bu mu?

  

                                 * * *

  

   Takımdan hiçbir haber verilmese de ben bildiğim kadarıyla konuşayım.

  

    Kütahyaspor takımının son 5 sezondur olmadığı gibi , bu sezon da gol yükünü çekecek bir

  

forvet oyuncusu yok.

  

  Aynı hata senelerce üst üste nasıl yapılır artık aklım almıyor.
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  Aslında bu yazımın amacı takımdan çok, taraftarın suskunluk isyanına sözcü olmak
istememdir

  

   Ancak kısaca bu konuya da değinmeden geçemedim.

  

  

  Kütahyaspor takımının kesinlikle yaratıcı bir orta saha oyuncusu ile tecrübeli bir santrafora

  

ihtiyacı var.

  

   Hatta belki bir de stopere.

  

   Yönetimin önünde yalnızca 1 hafta var.

  

   Yine internetten takip ettiğimiz kadarıyla, Kütahyaspor takımı futbolcularının lisansları
çıkmadı.

  

    Diğer Kütahya takımları bu işi tamamladı bile.....

  

   Kütahyaspor yönetimi ne yapıyor?
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   Bu işlerle ilgileniyor mu?

  

    Gereken transferler yapılacak mı?

  

Bunlarla ilgili “LÜTFEN” yetkili bir ağızdan açıklama bekliyoruz.

  

Uzun lafın kısası; KÜTAHYASPOR’UN AKİBETİ NE OLACAK?

  

                                                              ----RIDVAN43----
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