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 Nereden çıktı bu şimdi diyeceksiniz...
 Biz de bilmiyoruz nereden çıktı?...Kimlerin dürtmesiyle çıkarıldı?..

  Geçen yıl, Kütahyaspor'un beklenmedik şekilde ligde başarılı olması sonucu
 6.haftada apar topar devreye girip ortalığı toz dumana çeviren zebaniler,
  bildiğiniz gibi o günlerde başarılı olmuş,
   Kütahyaspor'u tepetaklak etmiş , ama yıkamamışlardı.
 İçlerinin bir köşesinde bu yıkamama acısı duruyordu..
  Ama, deşifre de olmuşlardı..
 Tekrar aynı kişiler utanıyordu zebanilik yapmaya...Beklediler...
 Kütahyaspor, kanunun ön gördüğü son genel kurulu da yapamaz, 
 mahkeme kararı ile kapanır gider diye...

  

Bunu bekliyorlardı..
 Onun için, ilgi görmeyen Yeni Bld.Spor'u bile kapattırmayıp, pusuya yatırtmışlardı..
Sadece lige iştirak etmiyecek, bir alt kümeye düşmüş olacaktı.
 Buraya kadar herşey güzeldi..Ama, beklenmedik bir şey oldu.

  

 Son adım kongresinde Kütahyaspor'a 15 enayi (!) sahipleniverdi..
 Bütün planlar suya düştü.
Çünkü onlar sahiplenince, Kütahyaspor'un defalarca yapılamayan kongreleri
 sonrası mahkemece kapatılma imkanı ortadan kalktı.

  

 Bir de, üstüne üstlük, takım çok başarılı olmasa da yenilgisiz yoluna devam etmez mi?!...
 Bütün sinirleri tepelerine çıktı zebanilerin...Çıldırdılar..
 Az çok deşifre oldular ya...
 Düşündüler... Taşındılar.. 
 Kılık değiştirip, daha eğitimli zebanileri bu defa 9.haftada ortaya çıkardılar..
                                    *  *
  Lig başlamış..Dönülemez son kongre ayağına girilmiş ve bu kongreye borçlular da
 dahil hiç bir yetkili gelmemiş...
 Bunu bile bile zebaniler diyor ki:
 "Niye sahiplendiler ?..Belediye mecbur alacaktı !..."
 Güldürme be insanları...Hem de gülünç duruma düşme...
 "Fi" tarihinde mi alacaktı ?...
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 Biz anlıyoruz...Düşmanlık çatır çatır çatlatıyor...
 O kongre bir yapılmasaydı...Kapanıverecekti...
  Onlar da rahata ereceklerdi...
 Sür ondan sonra ortaya kimi sürersen...
 Yetkililerin, Kütahyaspor için kılı kıpırdamazken ve son noktaya gelinmişken, 
 bu denli  bilgisiz konuşmayı yapmak, ancak okumuş cahil işidir...
 Başka şehirde günlerini geçirip, arasıra ortaya çıkan; 
 kanun,prasüdür, internet gibi şeylerden  uzak olanların, 
  ne kadar dinlenilir ve inanılır olacakları ortadadır..
 Cahil, cesaretli konuşurmuş...
  Çünkü olanlardan, yaşananlardan bi haber olmak üzerine bina inşa ediyorlar....
 Söylemleri; bir hikayedeki, kurnaz tilkinin, leyleğe düz bir kapta çorba ikram etmesine
 benziyor..
 Ama yemezler..Millet herşeyi biliyor..
 Bu yeni zebaniler,
  Kütahyaspor Yönetimini , hiç bir yetkiliyle polemik içinde karşı karşıya getiremez!..
  Onların amacı  buydu...
  Polemikle yıpratmak...İyice cephe aldırmak..

 Kütahyaspor yönetiminin, Kütahya'nın hiç bir kurum ve yetkilisiyle derdi yoktur..
  Karşı  karşıya değildir..
  Her kurum , üzerine düşen görevi az veya çok yerine getirmektedir..
 Yönetimin, bu zebanilerin tuzağına düşerek kurumlarla ve kişilerle polemiğe girmeyeceği
 herkes tarafından bilinmelidir...
 Öyleyse..... ZEBANİLER!... BAŞKA KAPIYA !....
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