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1963'te, rahmetli Orhan Şeref Apak'ın "İllerin Adlarını Taşıyan Futbol Takımları"kurma
  projesinin uygulamasıyla o zamanki 2.lige alınan takımların %80'i bugün yok...
  Veya sürünüyor... Bu yüzden de rahmetlinin kemikleri sızlıyordur...
                    *     *     *
  Bırakalım eskileri...Geriye dönük son 3-4 seneye bir bakın...İşte harita...
  İL'in adını taşımasına rağmen (Pembe işaretli) 9 İL TAKIMI, 
   son 2-3 senedir amatör liglere düşmüş.
   Ya orada mücadele etmeye çalışıyor..Ya da kaybolup gitmiş...
  Kırklarelispor-Edirnespor-Tekirdağspor-Bartınspor-Sinopspor-Amasyaspor-
  Nevşehirspor-Niğdespor-Karamanspor...Hatırladıklarımız bunlar.

 Geçelim geçen sene ve henüz acısını dün tatmakta olan İLLERE...
 O kadar hızla eriyor ki İL ADI TAŞIYAN TAKIMLAR..Geçtiğimiz sezon Zonguldakspor,
 Kütahyaspor, Bilecikspor, Burdur, Muğlaspor, Artvin amatör kümeye devrilirken,
 işte 2 gün öncede bunlara yenileri eklendi..Aydınspor, Aksarayspor, Kilis,
  Erzincanspor, Uşakspor..
  Bir de haritada ki siyehlara bakalım..2.ligden 3.lige tepetaklak olan iki il takımımız:
  Afyon ve Yozgat...Son çırpınışları..Ellerinden tutan yoksa..Seneye AMATÖR....
                 *     *     *
...Ve bu gidiş, o ili yönetenlerin ve şehrin 'EN'lerinin hiç umurunda değil...Bunu görüyoruz..
  Geçen sezon son maçta takımının yanında olmayan Kütahya'nın o saygın kişilerinin
  gösterdikleri umursamazlığı, bu sezon da Aydınlılar'da gördük.Hiç bir yetkili,
  Aydınspor'un son kurtuluş maçında yanında değil...Davranışlar aynı...
  Umursamazlıklar aynı....
  İŞ NEREYE GİDİYOR ?.....
  İlçelere....Semtlere....Kurumlara....

  

 Artık tüm ili kapsayan isimlerin modası geçmiş te, bizim haberimiz yokmuş...
 aynı Ahmet, Mehmet, Hüseyin gibi isimleri çocuklarımıza ad olarak koymayıp
 Aleyna, valeyna, sümeyna'ları koyduğumuz gibi..Aynı anlayış...

     *    *    *
 Modaya uyacağız bundan sonra...
 Elini bir sallayacaksın..." BLD." takımlarına çarpacaksın....
 Döneceksin öbür yana..Elini bir daha sallayacaksın...." Bilmemne fındıkkurduspor AŞ"..
 "AŞ" lerden geçemiyeceksin bu yanda...
 Döneceksin arkana...Bir sallayacaksın elini...."Eski Mahalle Sanayi Başkaldırmazspor"...
 Burada da eline mahalle ve semt takımları çarpacak..
 Futbolu zihnimizde o kadar küçültmüşüz ki, MAHALLE TAKIMINI 3.LİGE ÇIKARACAĞIZ
 diye çırpınıp duruyoruz...Çıksa ne yazar?...Kaç kişi var arkanda?
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 BLD.SPOR kurmuş...Ne işe yarar il takımına rakip olmaktan başka?..İl takımının altını
 oymaktan başka?...Bakın bu sene amatöre düşen Uşak ve Aydın'a..İkisinde de hatırı
 sayılır güçte bir BLD.SPOR'ları var...Peki var da ne olmuş?...Kaç kişiye hitap etmiş?
 Kaç kişi var ardında?..
 Velhasıl hepsi hikaye...
 Kendilerini oyalıyorlar onların başındakiler...Kendilerini kandırıyorlar..
 Bakalım bu KÜÇÜLEN FUTBOL ZİHNİYETİYLE,
TÜRK FUTBOLU NEREDE TEKER PATLATACAK?....
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