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Zagreb, 19.11. 2012.
General Ante Gotovina
Srebrnjak 69
Zagreb

Dragi Generale!
Teško je u ovim trenutcima ponosa i radosti naći riječi kojima bi opisao svoje osjećaje kada sam
čuo za oslobađajuću presudu Vas i generala Markača. Znam da ćete u danima koji slijede dobiti
mnogo pisama zahvale i podrške, ali ne mogu Vam ne prenijeti s koliko radosti i strepnje sam
dočekao ovaj trenutak, nakon tolikih godina molitve i i neizvjesnosti, iako me nada baš nikada
nije napustila! Ujedinjen sam s građanima Republike Hrvatske u ovim neizmjernim trenutcima
sreće za našu domovinu.
Još kao predsjednički kandidat neumorno sam javno upozoravao na nepravdu optužnice protiv
Vas i tvrdio da ćete, postanem li hrvatski predsjednik biti slobodan čovjek. Već sam 2004.
godine izjavio da je optužnica protiv generala politička, a ne pravna te da bi sudeći po njoj,
morali odgovarati svi generali pobjedničkih vojski. Velik broj svojih tiskovnih konferencija
tijekom kampanja, ali i javnog djelovanja uopće, posvetio sam upravo naglašavanju nepravde
koja je nanesena našim generalima.
Bili ste i ostali moj prijatelj s kojim sam 1996. radio na važnom projektu "Partnerstvo za mir"
vezanim uz vojnu suradnju između američke savezne države Minnesote i Hrvatske vojske, te
sam Vas s radošću ugostio u svom domu.
Nakon krvavog Domovinskog rata u kojem smo obranili svoju zemlju uslijedila je pravna bitka
za dokazivanje čistog obraza Hrvatske. Želim Vam zahvaliti na svemu što ste napravili i izdržali
za našu domovinu. Hvala Vam na oslobođenju okupiranih teritorija gdje ste postupali časno i u
skladu s međunarodnim pravilima ratovanja, što je napokon potvrdio i Haaški sud! Svatko u
svijetu danas može s ponosom reći da je Hrvat. Hvala Vam što ste za domovinu izdržali sedam
godina zatvora i mukotrpnog sudskog procesa tijekom kojeg ste pokazali neizmjerno
dostojanstvo i snagu. Hvala Vam što ste svojim riječima vratili osmijeh na lica građana i pozvali
da se zajedno okrenemo boljoj budućnosti.
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I na kraju, dopustite mi da Vas pozovem u Baranju, u posjet mojoj tvornici u Belom Manastiru,
gdje ste uvijek dobrodošli i gdje bi mi bila velika čast ugostiti Vas. EcoCortec, kao jedan od
najmodernijih pogona te vrste u ovom dijelu Europe, moj je doprinos Hrvatskoj i jačanju njenog
gospodarstva koje je nakon teških događaja u našoj povijesti temelj za bolju budućnost Hrvatske.
S poštovanjem,
Boris Mikšić
Predsjednički kandidat na izborima 2005 i 2009.

