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 Kütahyaspor profesyonel ligden amatöre düştü mü?..
Düştü..
Daha soluk almadan , kendisine destek olmakta olan belediye,
karşısına bir takım kurdu mu?..
Kurdu..
Açık ve seçik şekilde KÜTAHYASPOR'umuza rakip oldu mu?...
Oldu....
Günlerce, aylarca karşı geldik..Didindik...
NİYE?..NİÇİN? diye....
"Kütahya'lı gençlere spor yaptırmak için" safsatası bizi kesmedi tabiki...
(Bakın, inceleyin kadrolarını...Tüm il sınırları içinden 3 tane Kütahya'lı var..
Ve üstelik te yaşını almış kişiler)...
Neyse..
Bu kısımlar artık tarihe zaten yazıldı da..
Şimdi bunun sonrası birşeyler ortaya atıldı..
Bunun üzerinde biraz beyin jimnastiği yapalım diyoruz..
xxxxx 
Bundan bir ay kadar önceydi...
Belediye Başkanı M.İça'nın , kurmuş olduğu takımla Kütahyaspor'u
YAZ AYLARINDA BİRLEŞTİRECEĞİNİ, yeniden bir KÜTAHYASPOR
(Yeni Kütahyaspor veya 1966Kütahyaspor)  kuracağını
söylediğini duyduk..Okuduk..

  

xxxxx

  

Biz, bunun üzerine düşmedik..43 yıllık çınarın sonunu
bekleyenlerin sevinmesini görmek istemedik belkide...

xxxx

  

Bugün (24.02.09) mahalli televizyonlarımızda akşam haberlerini
izlerken, Valilik Makamında, Asım Alkış Sahası'nın suni çim
yapılması protokolünün imza töreninde M.İça'nın şu sözü
dikkatimizi çekti:
"......Temmuz'da da yeniden bir kütahyaspor kurarak
kargaşaya son vereceğim" dedi...
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xxxxxx

  

Yukardaki tüm bu hatırlatmalardan sonra şimdi fikir jimnastiği
içinde düz mantık yapalım:

  

"Kütahyaspor'u 1 trilyonu geçen devlet borçlarından
dolayı kabul etmiyorum.Bu borcu kim öderse ödesin"
diyen belediye başkanı bu iki kulübü lağvetmeden yeni bir
Kütahyaspor'u nasıl kuracak?
Sıfırdan bir takım, 2.amatörden başlar...
Sonrası 1.amatör...Sonrası süper amatör...Sonrası terfi maçları...
Bu sürece dayanacak, tahammül edecek taraftar var mı ?..
Bu plan olmaz...
Öyleyse;
(ŞİMDİ DÜZ MANTIK YAPALIM)
Şimdiki Kütahyaspor kapatılacak (Borcu kabul görmüyor ya..),
Y.Küt.Bld.Spor'un adı, bir genel kurulla Kütahyaspor'un
ÖN TAKILI İSİMLİ çakma takımı haline getirilecek..
Sonra ?...
Bu yeni takım süper amatör lige 2009-2010
sezonundan itibaren yeniden baştan başlayacak,
2010'un mayıs ayında (hak ederse) terfilere gidecek..
Orada rakiplerini alt edip profesyonel lige çıkacak.
Bu da EYLÜL.2010'dur.

  

xxxxx

  

Şimdi....

  

*Belediye Başkanımız bizi oyalıyor mu?

  

*Yoksa akıl danıştığı kişiler bu işi bilmiyor mu?
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*O'nu yanlış mı yönlendiriyorlar?

  

Yukarda bir kurgu film yaptık..

  

Belediye Başkanının fikriyle profesyonel lig en erken EYLÜL.2010'da....

  

Peki bunun daha erkeni olamazmıydı?....

  

Mesela.....EYLÜL.2009......

  

Yani....19,5 ay  yerine.....7,5 ay sonra ?....
Ne dersiniz?....

  

xxxxxxx

  

Evet....Şayet Kütahya'nın profesyonel takım bekleyen insanlarını
oyalamak istemiyorlardıysa....

  

BU ÇOK MÜMKÜNDÜ.....

  

xxxxx

  

Amatör transferin süresi varken, 
Kütahyaspor da alt sıralara  düşmemişmiydi?..
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Düşmüştü...
İLK  ÜÇ ihtimali kalmış mıydı?...
Kalmamıştı....

  

Yani terfilere gidemiyecekti....

  

Peki kim gidebilecek ?....

  

Y.Küt.Bld.Spor gidecek..
Bu kesinleşmişti...

  

Şimdi ne demek istediğime getiriyorum sözü:

  

Baktın, milletin peşinde olduğu takım Kütahyaspor'un 
hiç bir iddaası kalmadı.
Transfere de süre var.
Yazın yeni takım kuracağım diyeceğine,
bir basın açıklamasıyla durumu halkımıza izah ettikten sonra
 bu ara transfer döneminde Y.Küt.Bld.Spor'a gerekli kadar takviye
transfer yapıp güçlü bir şekilde terfi maçlarına gönderip ,
orada rakiplerini alt ederek 3.lige önümüzdeki mayıs ayında 
çıkmak ve çıkar çıkmaz da bir genel kurulla adını 1966 KÜTAHYASPOR
yapmak çok mu zordu Allahaşkına?.....

  

xxxxx

  

Bunu okuyunca bazı kişiler şunu diyebilirler...
O imkan hala var.....
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Tamam var da....
Sen bu takımla (Ara transfer bitmiş, hiç takviye yapmamışsın)
terfilerde o güçlü rakiplerini sırayla bir bir alt edebilir misin?

  

Bizce imkansız gibi bir şey....

  

O halde...

  

BİZİ GERÇEKTEN OYALIYORLAR...
UMUT, MEHMET'İN EKMEĞİ....
YE MEHMET'İM YE !....
**
Tabi, YERSEN.....

  

Bu işe inanarak kafa yorulmadığını, samimi olunmadığını görüyoruz..
oyalanıyoruz....

  

xxxxx

  

NOT:Şu açıklamayı , itiraz edenlere yapmak istiyoruz..
"Bu plan, Kütahyaspor taraftarından tepki alırdı" diyenlere...

  

Şayet, Kütahyaspor da terfilere gidilebilecek sıralama olan
ilk üç arasında olsaydı da, o sırada sadece Y.Küt.Bld.Spor'a
takviye yapılsaydı..Kabul...
Ama, Kütahyaspor'un o bölümde yer alamayacağı kesinleşmişti.
Onun için, yukardaki planımıza itiraz eden olursa,
bu itirazı samimiyetsiz ve  yersiz buluruz..
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