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Madhësia e germave:  

 

  

Të shtunën, më 22 tetor 2011, në sallën e Kuvendit komunal të Preshevës, para 
dashamirëve të librit, të cilët e mbushën përplotë sallën e Kuvendit , Shoqata për 
Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë organizoi manifestimin kulturor, 
promovimin e librit të autorit preshevar Sami Qerimi:”Koha e ngritjes, e krenarisë dhe e 
dhimbjes” 

Moderatore e manifestimit ishte Z. Arditë Behluli, e cila edhe deklamoi shkëlqyeshëm dy 
pjesë të librit. Vlerësimi unanim i pjesëmarrësve ishte se kemi të bëjmë me një 
moderatore të talentuar, e cila dinë ta udhëheq programin e promovimit, por edhe jep 
vlera të njëmendëta gjatë deklamimit të pjesëve nga libri. 

Në Manifestim fjalën përshëndetëse e pati Z. Xhemaledin Salihu, kryetar i Shoqatës për 
Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë, i cili përshëndeti të pranishmitë, 
familjen Qerimi dhe Kryesinë e punës së manifestimit. 

Fjalën e rastit mbi librin : “Koha e ngritjes, e krenarisë dhe dhimbjes” të autorit Sami 
Qerimi e pati Prof. Dr. Nebi Islami, redactor i librit. 
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Në emër të Shoqatës një fjalë mbi librin e mbajti Z. Sadri Qazimi. 

 Z. Jonuz Fetahaj lexoi një ese të shkruar posaçërisht për këtë rast të promovimit të librit. 

Poashtu edhe disa fjalë mbi librin i tha Z. Hasan Emërrlahu, publicist nga Presheva. 

Blerina Qerimi lexoi një letër të shkruar, mbresa të shkruara nga Prof. Dr. Jusuf Dedushaj 
nga Prishtina, i cili nuk pati mundësi të prezentojë në manifestim. 

Pas fjalëve nga publiku të prof. Rabit Rexhepit nga Gjilani dhe prof. Qamil Hasanit nga 
Presheva, fjalën përshëndetëse dhe falënderuese e dha autori i librit, Z. Sami Qerimi. 

Me këtë rast u shtrua edhe një koktej në sallën e Konferencave të komunës së Preshevës. 
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Folsi 29/10/2011 17:41:25  
Valle a thua autori me kete titull te librit te tij tregon per veprimtarin e patriotit dhe 
intelektualit te shquar preshevar dhe mbarekombetrar Ali Aliut ?????? 
Apo ndoshta per krenari te ...................................................... no coment  
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Ali Jusufi 27/10/2011 12:31:05  
Nuk asht e cuditshem rasti per nje liber te cilen e ka shruar z. Sami Qerimi, kolosi i 
politikës së ish Jugosllavisë, i cili dijti ta udhëheqja një politikë në kohnat ma te veshtira. 
Edhe pse nuk kam pasë rast ta lexoj kete liber, per ket rast e pergezoi duke pershendetur 
nga zemra, qe edhe ma teper te shkruaj dhe te na perkujtoj te kaluare  
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