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 Престижни амерички магазин "Тајм" прогласио је украјинског председника Володимира
Зеленског за личност године

  

Насловна страна осликана је фотографијом која слави, како је наведено "заразну
храброст" украјинског председника Зеленског и "дух Украјине". У коментару се наводи
да се управо та храброст "ширила украјинским политичким руководством у првим данима
инвазије, пошто су сви схватили да ће се председник задржати на овој функцији".

  

"Његови професионални инстикти проистекли из живота глумца на сцени значили су да
је знао како да чита народне масе и реагује на њихово расположење и очекивања.
Овога пута је његова публика био цео свет. Био је одлучан у томе да их не изневери"

  
  

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY htt
ps://t.co/06Y5fuc0fG
pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa

  — TIME (@TIME) December 7, 2022    

Новинар Сајмон Шустер у коментару наводи да храброст није била само покретач
украјинског председника, већ и његових суграђана.

  

"Уместо да побегну и спасу своје животе, многи Украјинци су зграбили оружје које су
могли да нађу и потрчали да бране своје градове од нападачке силе наоружане
тенковима и хеликоптерима", истиче се.

  

Тајмови хероји године су жене Ирана. Аутор и бивши колумниста Тајма Азадех Моавени
рекао је да је покрет који оне воде "образован, слободан, секуларан, заснован на
високим очеивања и жуди за нормалом".

  

"Жене Ирана су прилично другачије у односу на оне које су дошле пре њих; понекад су
више налик генерацији 'Зед' него Иранцима. Њихов изражајан карактер био је очигледан
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много пре него што је настао најтрајнији устанак у 43-годишњој историји Исламске
Републике, после смрти младе Иранке Махсе Амини (22), која је преминула 16. новембра
у полицијском притвору", наводи се у тексту.

  

Генерацију "Зед" представљају особе рођене од деведесетих на овамо, али још нема
консензуса о томе колико тачно година морају имати људи из ове генерације. Међу
кандидатима за личност године били су и амерички милијардер Илон Маск, кинески
председник Си Ђинпинг, Врховни суд САД, демонстранти у Ирану, одлазећа посланица
републиканаца у САД Лиз Чејни, бивша супруга оснивача Амазона Џефа Безоса
Мекензи Скот, гувернер Флориде Роналд Дион Десантис, министарка финансија САД
Џенет Јелен и заговорници безбедности оружја у САД.

  

Годишња награда магазина Тајм за личност године додељује се од 1927. године, а
прошлогодишњи добитник је био милијардер и бизнисмен Илон Маск. Међу добитницима
били су и убијени новинар Џамал Кашоги, амерички председник Џозеф Бајден и
потпредседница САД Камала Харис, бивши амерички председници Доналд Трамп и
Барак Обама, руски председник Владимир Путин, као и бивша немачка канцеларка
Ангела Меркел. Награда Тајм се добија на основу процене утицаја који је одређена
особа имала на светске догађаје током протекле године.

  

(Информер-euronews)
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