
Adevarul – 10 martie 2009 
Naşul lui Che Guevara şi-a povestit aventurile la Bucureşti 
 

Fostul agent CIA Felix Rodriguez, care a contribuit la capturarea revoluţionarului comunist 

Ernesto 'Che' Guevara, le-a povestit azi studenţilor Facultăţii de Istorie din Bucureşti despre 

evenimentele din 1967, în cadrul unei dezbateri organizate de Institutul pentru Investigarea 

Crimelor Comunismului din România (IICCR), informează Agerpres. El şi-a amintit că, într-una 

din dăţile în care a încercat să-l asasineze pe Fidel Castro, a ajuns în Cuba într-o barcă cu 

echipaj românesc şi ucrainean.  

Agentul pensionar al CIA, în vârstă de 68 de ani, a subliniat că imaginea de 'star rock' pe care o 
are în prezent Che Guevara, la 42 de ani de la moartea sa, este un mit, care contrastează cu 
imaginea celui pe care Rodriguez îl numeşte 'criminal'. 

'Este ruşinos că, din cauza propagandei regimului lui Fidel Castro, imaginea unui criminal, Che 
Guevara, s-a impus ca imagine a unui erou. Astăzi, vezi o grămadă de oameni care poartă 
tricouri cu chipul lui Che Guevara şi este greu pentru ei să înţeleagă că omul acela a omorât mii 
de compatrioţi de-ai mei. Mulţi poartă acele tricouri din ignoranţă, pentru că nu ştiu cine a fost 
el. În memoriile sale, Che Guevara a scris că era însetat de sânge. O revoluţie cu sânge nu va fi 
niciodată bună pentru ţară', a spus fostul agent american de origine cubaneză. 

Potrivit lui Rodriguez, înainte de executarea lui Che Guevara în Bolivia, populaţia boliviană nu a 
fost atrasă, în realitate, de cauza revoluţionarului argentinian, care nu ar fi reuşit să recruteze în 
gherilele de extremă stânga niciun ţăran bolivian. 

'El a plecat în Bolivia cu un mesaj total gol pentru fermierii de acolo. Nu şi-a dat seama că, cu 
doi ani în urmă, preşedintele Barrientos făcuse o reformă agrară, prin care le-a dat ţăranilor 
pământ. Che Guevara le-a spus ţăranilor că le va returna bucata de pământ pe care Barrientos 
(Rene Barientos, preşedinte al Boliviei în perioadele 1964-1966 şi 1966-1969 - n.r.) le-o luase în 
trecut, dar ei deja îşi primiseră pământurile. Într-un an, cât a operat în Bolivia, Che Guevara nu a 
fost capabil să recruteze niciun ţăran bolivian. Nu a avut de partea sa decât cubanezi care 
veniseră cu el şi bolivieni care, de la început, proveneau din Partidul Comunist', a susţinut fostul 
agent al serviciului american de spionaj. 

Felix Rodriguez, plecat împreună cu familia sa în Statele Unite, după Revoluţia cubaneză (1953-
1959), s-a implicat activ în operaţiunea din Golful Porcilor (1961), care îşi propusese să 
răstoarne regimul lui Fidel Castro, de la Havana, acţiunea fiind sprijinită de administraţia 
Kennedy, de la Washington. 

La 19 ani a încercat să-l asasineze pe Fidel Castro 



Înainte de celebra operaţiunea, nereuşită, Rodriguez, sprijinit de serviciile speciale ale SUA, 
încercase, tot fără succes, să-l ucidă pe Fidel Castro, după ce a ajuns în insulă la bordul unei 
bărci cu echipaj românesc şi ucrainean. 

'În acea perioadă, când aveam 19 ani, eu şi cu un prieten de-al meu ne-am oferit voluntari să-l 
omorâm pe Castro. Am primit o puşcă cu lunetă şi am încercat să intrăm în Cuba, de trei ori, cu 
ajutorul unei bărci. Echipajul acelei bărci era ucrainean şi românesc', a povestit fostul agent 
secret, motivându-şi acţiunile prin faptul că regimul de la Havana restricţionează de 50 de ani 
accesul populaţiei cubaneze la bunăstare. 

După mai multe încercări de răsturnare a regimului castrist, agentul pensionar a ajuns la 
concluzia că sistemul de la Havana va cădea odată cu moartea lui Fidel Castro, ajuns la vârsta de 
82 de ani, grav bolnav. 'Dacă Fidel dispare brusc, va fi foarte greu pentru Raul Castro (fratele 
dictatorului cubanez - n.r.) să menţină controlul asupra insulei. Raul nu are charisma lui Fidel', a 
explicat Rodriguez. 

Întrebat cât ar putea dura tranziţia de la totalitarism la democraţie, după o eventuală prăbuşire 
a regimului castrist, Rodriguez a recunoscut că nu va fi un proces uşor, din cauza sistemului 
implementat puternic de Fidel Castro. 

http://www.adevarul.ro/articole/nasul-lui-che-guevara.html  
 
 
Cotidianul – 11 martie 2009 
Spionul CIA care l-a prins pe Che Guevara: La 19 ani m-am oferit voluntar pentru a-l ucide pe 
Castro 
 
Fostul agent CIA Felix Rodriguez a povestit marţi seară la Bucureşti cum l-a capturat pe Il 
Comandante Che, cum a murit acesta şi cât rău a făcut regimul castrist Cubei. 
 
La 19 ani s-a oferit voluntar împreună cu un prieten pentru a-l ucide pe Fidel Castro. Ulterior a 
fost implicat în interogarea şi execuţia uneia dintre cele mai controversate figuri ale secolului 
trecut – „Il Comandante” Che Guevara. A participat în 1961 la operaţiunea Invazia din Golful 
Porcilor în urma căreia o forţă militară formată din cubanezi exilaţi, sprijiniţi logistic de SUA a 
încercat preluarea insulei din mâinile regimului comunist. Nici războiul din Vietnam nu i-a fost 
străin şi nici scandalul armelor contra ostatici cu Iranul, din timpul administraţiei Reagan. Una 
din figurile legendare ale Războiului Rece, fostul agent CIA de origine cubaneză Felix Rodriguez 
a susţinut marţi seară la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti o conferinţă la invitaţia 
Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului din România (IICCR) în faţa a câtorva 
zeci de studenţi. 
 
Prilej numai bun de depănat amintiri, dar şi de profeţii despre viitorul Cubei. Rodriguez a 
rememorat preţ de câteva clipe episodul arestării lui Che Guevara şi interogatoriul la care l-a 
supus în octombrie 1967 în Bolivia. Un interogatoriu în aparenţă mult mai prietenos decât s-ar 

http://www.adevarul.ro/articole/nasul-lui-che-guevara.html


putea crede, a lăsat să se înţeleagă fostul agent al celui mai puternic serviciu secret din lume. 
„Che era foarte şiret. De fiecare dată când îl întrebam detalii legate de strategie şi trupe, îmi 
spunea: „Doar ştii că nu îţi voi răspunde la asta”. Che Guevara a fost executat la ordinul 
preşedintelui bolivian din acea vreme şi-a amintit Rodriguez, asta în ciuda faptului că americanii 
îl vroiau viu. Fostul spion a rămas cu câteva trofee ale acelui episod, printre care şi Rolexul lui Il 
Comandante. Despre acesta le-a spus studenţilor că a fost un „criminal sângeros” ce ulterior a 
devenit o legendă pop graţie propagandei regimului de la Havana. 
 
Invitatul şefului IICCR, Marius Oprea a vorbit şi despre viitorul Cubei. Nu atât de optimist ca şi 
istoricul român, cel care crede că regimul comunist îşi va găsi sfârşitul în acest an, Felix 
Rodriguez a declarat că tranziţia de la comunism la societatea liberă va fi una extrem de dificilă. 
Adrian Deoanca, Dan Duca 
http://www.cotidianul.ro/spionul_cia_care_l_a_prins_pe_che_guevara_la_19_ani_m_am_oferi
t_voluntar_pentru_a_l_ucide_pe_castro-76230.html  
 
 
Cotidianul – 11 martie 2009 
Agentul CIA care l-a capturat pe Che Guevara: “Tinerii care îi poartă chipul pe tricou sunt 
ignoranţi, uită că a fost un criminal”  
 
“Spuneţi-i soţiei mele să se căsătorească şi să încerce să fie fericită”, aceasta a fost ultima 
dorinţă a comandantului de gherilă. Acestea sunt amintirile fostului agent CIA, Felix Rodriguez, 
care a acordat un interviu cotidianul.ro. 
 
Felix Ismael Rodriguez Mendigutia se autodefineşte drept “luptător pentru libertatea ţării” sale. 
A înţeles să-şi apere patria, Cuba, pe care a părăsit-o după ce Fidel Castro a ajuns la putere, 
intrând în rândurile agenţilor CIA ca să ajute în lupta guvernelor din America Latină cu gherilele 
revoluţionare marxiste. Mai mult, în 1960 s-a oferit voluntar să-l ucidă pe Castro. Cea mai mare 
realizare a carierei sale a fost însă participarea în Bolivia la interogarea şi executarea lui Ernesto 
Rafael Guevara de la Serna, cel care avea să devină un simbol pop în cultura vestică. 
 
În urma unui pont venit de la un ţăran care susţinea că a auzit voci într-o zonă din apropierea 
casei sale, unde nu ar fi trebuit în mod normal să se afle nimeni, trupele fidele preşedintelui 
Rene Barrientos i-au încercuit pe Che Guevara şi pe cei câţiva guerilleros pe care-i avea alături 
în pădure. 
 
Che a fost capturat viu. Apucase să strige: “Nu trageţi, eu sunt Che. Valorez pentru voi mai mult 
viu decât mort”. 
 
“Era într-o duminică. Pe la 10 dimineaţa, a sosit maiorul Arnaldo Saucedo. Mi capitan - eram 
căpitan pe atunci - avem informaţii de pe teren: «Papa cansado!» (Tăticul este obosit - n.red.). 
Era un cod însemnând că liderul gherilei, rănit, a fost prins. În dimineaţa următoare eram la La 
Higuera”, îşi aduce aminteşte Rodriguez pentru studenţii veniţi să-l asculte la conferinţa 

http://www.cotidianul.ro/spionul_cia_care_l_a_prins_pe_che_guevara_la_19_ani_m_am_oferit_voluntar_pentru_a_l_ucide_pe_castro-76230.html
http://www.cotidianul.ro/spionul_cia_care_l_a_prins_pe_che_guevara_la_19_ani_m_am_oferit_voluntar_pentru_a_l_ucide_pe_castro-76230.html


organizată de Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului la Facultatea de Istorie din 
Bucureşti. 
 
Într-o încăpere, Che zăcea cu mâinile legate la spate, cu o rană la picior. “Nu vorbesc cu nimeni, 
a mi no se me interoga”, a strigat liderul revoluţionar. “I-am spus că îl admir, chiar dacă ideile 
noastre sunt diferite. Am ordonat să fie dezlegat şi am povestit cu el”, îşi aminteşte cu mândrie 
nedisimulată Rodriguez. 
 
Ordinul primit de la comandamentul forţelor boliviene a fost implacabil: “Che executat!”. Felix 
Rodriguez a mai apucat să se fotografieze cu liderul revoluţiei cubaneze, iar poza o poartă peste 
tot şi o arată curioşilor, inclusiv la Bucureşti. 
 
La radio era deja difuzată ştirea că Che Guevara fusese ucis în luptă. “M-am întors la el şi i-am 
spus că am făcut tot ce am putut. S-a făcut alb ca hârtia şi a spus: «E mai bine aşa, n-ar fi trebuit 
să fiu prins în viaţă»“. Era 9 octombrie 1967. Potrivit lui Felix Rodriguez, Fidel însuşi îl trimisese 
pe maoistul Che Guevara la moarte în Bolivia ca să păstreze “prietenia” Kremlinului. 
 
Rodriguez povesteşte ultima dorinţă a celui poreclit “El comandante”: “Mi-a cerut să-i transmit 
soţiei lui să se recăsătorească şi să încerce să fie fericită”. Felix Rodriguez i-a ordonat apoi 
soldatului bolivian care trăsese paiul cel mai scurt să ţintescă de la piept în jos. Trebuia ca Che 
să pară mort în luptă, aşa cum se anunţase la radio. Autorităţile boliviene aveau nevoie de o 
dovadă că argentinianul era mort: i-au fotografiat leşul şi i-au tăiat mâinile ca să-i păstreze 
amprentele. 
 
Un an mai târziu, revoltele din Paris îi deschideau efigiei martirizate a lui Che drumul către un 
loc de frunte în garderoba tinerilor rebeli din Vest, alături de tenişii Converse. Fetişizarea 
imaginii lui Che? Rezultatul propagandei castriste, spune Rodriguez. “Oamenii ce poartă chipul 
lui pe tricou nu înţeleg că a omorât mii de oameni în ţara mea. O fac din ignoranţă, cred că este 
un star rock”. 
 
“Îl respectam, dar nu am uitat că era un criminal cu sânge rece” 
 
Activitatea lui Felix Rodriguez, fost agent CIA născut în 1941 la Havana, e sinonimă cu o bună 
parte a Războiului Rece: a participat la misuni CIA în Ecuador, Peru, Venezuela, Nicaragua şi de-
abia a scăpat cu viaţă din invazia ratată ce a avut loc în Golful Porcilor şi din războiul din 
Vietnam. S-a retras din CIA în 1976. Felix Rodriguez nu pare să transpire şi nu se bâlbâie. Nu 
face judecăţi morale, ci se mulţumeşte să răspundă evenimenţial. 
 
Din relatarea dumneavoastră a ultimelor clipe ale lui Ernesto Guevara de la Serna, am rămas 
cu impresia că aveţi o formă de admiraţie faţă de el. Poate un sentiment de ambivalenţă…  
 
Înţeleg la ce vă referiţi. Ne respectam ca între soldaţi pe câmpul de luptă. De fapt, în timp ce 
vorbea cu mine, nici nu eram foarte atent, ci mă întorceam mental în trecut, la imaginile cu el 
vizitând URSS, vizitând China şi pe Mao, la figura lui arogantă şi iată cum ajunsese, ca un 



cerşetor. Când vorbeam unul cu celălalt aveam respect reciproc. Corect sau greşit, el credea în 
ceea ce făcea. Şi-a pus viaţa în joc şi a murit pentru asta. A murit cu demnitate şi trebuie să 
respecţi asta la un inamic. Cu toate acestea, nu am uitat că e un criminal, un criminal cu sânge 
rece. 
 
Spuneţi că Che Guevara era un criminal sângeros şi dovezile istorice vă dau dreptate. Cum i-
aţi eticheta însă pe cei care l-au împuşcat şi i-au ciopârţit cadavrul?  
 
Soldaţii care au făcut asta, aveau ordine de sus, chiar dacă noi (guvernul american - n.red) am 
încercat să-i salvăm viaţa. La ora aceea, Bolivia era în haos. Nu au crezut niciodată că un proces 
internaţional ar fi fost folositor. A fost decizia preşedintelui şi a trebuit să trăiască cu asta. Dacă 
nu i-ar fi făcut nimic, probabil că ar fi fost eliberat şi ar fi putut să meargă în Salvador sau în alt 
loc şi să continue revoluţia. Alţi oameni ar fi murit din cauza acţiunilor sale. 
 
Aţi afirmat că Fidel Castro l-a trimis la moarte pe Che Guevara. Pe ce vă bazaţi când spuneţi 
asta?  
 
Istoric, aşa s-a întâmplat. În Cairo în 1961-1962, un diplomat cubanez, Lionel Alonso, era 
prezent când Che îi vorbea despre ideile sale şi despre Mao ambasadorului sovietic. Atunci a 
fost condamnat, pentru că Cuba depindea în mare măsură de URSS. Restul e istorie. Che a mers 
în Africa şi toate armele pe care le-a primit erau din China. Când a eşuat, nu a mai vrut să se 
întoarcă în Cuba, au trebui să trimită oameni ca să-l aducă înapoi. Ştia în ce situaţie era din 
cauza atitudinilor sale pro-China. Apoi l-au trimis în Bolivia fără nici un sprijin. 
 
De ce credeţi că este cultura vestică fermecată de aceste simboluri revoluţionare, cum este 
Che Guevara? 
 
Nu ştiu. E un fenomen, oamenii sunt păcăliţi de propagandă şi vor să creadă că omul ăsta e un 
erou, deşi nu este. Cuba a repetat de atâtea ori asta şi i-a prezentat fotografia peste tot. 
Probabil că este responsabilitatea noastră că nu am făcut destul ca să arătăm lumii cine era el 
cu adevărat. 
 
După ce aţi obţinut cetăţenia americană aţi participat la misiuni în războiul din Vietnam. Care 
este cea mai puternică amintire pe care o aveţi din acel conflict? 
 
Am fost implicat în atât de multe operaţiuni... am avut şi 4 sau 5 acţiuni aeriene pe săptămână, 
operaţiuni de luptă. Una pe care mi-o aduc aminte foarte viu a fost pe 4 decembrie 1970, când 
ţinta noastră era un colonel nord-vietnamez, responsabil pentru atacurile cu rachetă asupra 
Saigonului. I-am capturat gărzile de corp, iar unul dintre bodyguarzi, un paramedic dintr-un oraş 
de lângă Hanoi, ne-a furnizat toate informaţiile despre locul unde era colonelul. Aşa că am 
plecat în misiune în ziua aceea. A fost un schimb de focuri puternic şi am aterizat cu unul dintre 
elicoptere pentru că am observat la sol trei sau patru camarazi răniţi sau morţi. I-am cărat pe 
fiecare în elicopter. A fost un sentiment foarte puternic când i-am pus în elicopter, iar ei erau 
deja morţi. Când am aflat că acel colonel a fost eliminat, ne-am bucurat că am pus capăt 



tirurilor de rachete asupra Saigonului. Nici măcar nu aveau o ţintă specifică, trăgeau pur şi 
simplu cu rachete către Saigon ca să poată spune că Statele Unite nu poate opri asediul asupra 
Saigonului. Era o operaţiune psihologică, dar mureau oameni nevinovaţi pentru că rachetele 
puteau lovi oriunde. Pentru mine a fost o operaţiune foarte importantă. 
 
Cât de murdară este munca unui agent al CIA? 
 
Asta-i propagandă, mai mult decât orice altceva. Majoritatea oamenilor din CIA lucrează ca în 
orice altă organizaţie. Sunt avocaţi, doctori, psihologi, contabili, evaluatori de informaţii şi 
oamenii de pe teren care adună informaţiile. Poate că există unii agenţi care “cad peste bord”, 
dar de cele mai multe ori nu a fost cazul. De câte ori ai success nu se aude despre asta, nimeni 
nu îţi dă o medalie în public, chiar dacă încerci să-ţi aperi ţara de terorişti. Oricine e împotriva 
guvernului din Cuba e acuzat că este agent CIA, dau vina pe CIA pentru tot şi au convins pe 
toată lumea să creadă că cei din CIA sunt nişte monştri. Luam cina cu un fost deţinut politic care 
a rămas mirat că sunt o persoană normală, nu un monstru nenorocit. Suntem oameni normali. 
Singurul lucru pe care-l avem în plus sunt responsabilitatea de-a face unele lucruri care sunt 
foarte secrete, nu putem spune nimănui şi nu dobândim renume de pe urma faptelor noastre, 
dar avem satisfacţia că facem lucruri care ajută Statele Unite şi alte ţări. Este multă lipsă de 
recunoştinţă în ceea ce priveşte slujba noastră. De fiecare dată când se întâmplă ceva rău, 
lumea dă vina pe CIA. 
 
Dar acuzaţiile recente că CIA torturează deţinuţii?  
 
Să fiu sincer, când am aflat pentru prima dată despre tehnica asta a interogării, pe care nu o 
aprob deloc să torturezi oamenii băgându-i în bazine cu apă (simularea înecului sau 
waterboarding - n.red.) am spus că e o mare greşeală. Am avut mai mult success cu vietnamezii 
tratându-i cum se cuvine. Sunt unii oameni cărora poţi să le faci orice, şi nu-ţi spun nici pe 
dracu’. Dar tortura, nu cred că e o soluţie şi n-am făcut niciodată aşa ceva. Odată, în Vietnam, i-
am văzut pe unii că voiau să folosească fire electrice pe un vietnamez, i-am oprit şi i-am 
raportat, iar tipii ăia au fost scoşi din unitate, pentru că nu se face aşa ceva. E o prostie să-i 
tratezi pe oameni aşa, când se poate ca, tratându-i cum se cuvine, să le poţi obţine cooperarea. 
Adrian Deoanca 
 
http://www.cotidianul.ro/agentul_cia_care_l_a_capturat_pe_che_guevara_tinerii_care_ii_poar
ta_chipul_pe_tricou_sunt_ignoranti_uita_ca_a_fost_un_criminal-76261.html  
 
 
Gandul – 11 martie 2009 
Agentul care l-a prins pe Che Guevara a venit la Bucureşti: „Tipul acela cu alură de rock star 
de pe tricouri e un criminal” 
 
Marius Oprea l-a invitat în România pe fostul agent CIA Felix Rodriguez, cel care a avut un rol 
decisiv în capturarea lui Che Guevara. 

http://www.cotidianul.ro/agentul_cia_care_l_a_capturat_pe_che_guevara_tinerii_care_ii_poarta_chipul_pe_tricou_sunt_ignoranti_uita_ca_a_fost_un_criminal-76261.html
http://www.cotidianul.ro/agentul_cia_care_l_a_capturat_pe_che_guevara_tinerii_care_ii_poarta_chipul_pe_tricou_sunt_ignoranti_uita_ca_a_fost_un_criminal-76261.html


Rodriguez spune că, în Cuba, comunismul mai durează între şase luni şi doi ani.  

”Tipul acela cu alură de star rock de pe tricouri e un criminal”, este mesajul pe care a venit să îl 
transmită, în România, fostul agent CIA Felix Rodriguez, cel care a avut un rol decisiv în 
prinderea şi eliminarea lui Che Guevara, în octombrie 1967, în Bolivia. La invitaţia Institutului 
pentru Investigarea Crimelor Comunismului, condus de Marius Oprea, Felix Rodriguez - născut 
în 1941 la Havana - le-a vorbit studenţilor români despre sfârşitul liderului de gherilă, 
transformat, la 41 de ani de la moarte, într-un simbol al culturii pop de către propaganda 
cubaneză, crede Rodriguez. 

”Che Guevara a fost un criminal sângeros, a făcut mii de crime împotriva poporului meu… de 
altfel, el a vorbit des despre setea sa de sânge”, a povestit el. Odiseea cubanezului exilat în SUA 
care a participat la Bay of Pigs, dar şi la războiul din Vietnam a început în adolescenţă - la 19 ani 
s-a oferit voluntar, împreună cu un prieten, pentru a-l ucide pe Fidel Castro. A încercat de trei 
ori - fără succes - să intre în ţara sa natală ilegal - a fost primul său contact cu România, căci o 
parte a echipajului de pe vasele cu care a vrut să ajungă în Cuba erau români. 

„Du-te şi spune-i lui Fidel că revoluţia va triumfa şi soţiei mele – să se recăsătorească şi să 
încerce să fie fericită” 

Rodriguez crede că liderul de gherilă a fost trimis intenţionat de Fidel Castro în Bolivia pentru a-
şi găsi sfârşitul, având în vedere că Guevara era prochinez, ceea ce îi deranja pe sovietici. 
Partidul Comunist din Bolivia i-a retras sprijinul pentru că nu a vrut să lase un bolivian să 
conducă gherila, iar Che era izolat de Castro - primea mesaje, dar nu le putea răspunde decât 
prin poştă. ”Che a venit cu un mesaj absolut gol pentru ţăranii bolivieni, de aceea nu a reuşit să 
recruteze nici măcar unul singur”, povesteşte fostul agent CIA. De fapt, Paco, un membru al 
gherilei lui Che pe care Rodriguez - care pe atunci avea 27 de ani - l-a salvat de la moarte, a fost 
cel care a contribuit la capturarea liderului de gherilă. 

”Nu trageţi! Sunt Che, valorez pentru voi mai mult viu decât mort”, au fost primele cuvinte ale 
lui Che. Rodriguez a fost cel care l-a interogat, apoi, în şcoala din satul La Higuera unde a fost 
ţinut prizonier - tot la el au ajuns şi conţinutul genţii liderului: jurnalul, fotografiile, 
medicamentele pentru astm, o carte de coduri chinezească, dar şi Rolexul pe care îl păstrează 
drept trofeu. La alt trofeu - pipa lui Che – a trebuit să renunţe, dăruind-o celui care l-a împuşcat 
pe argentinian. La început, Guevara nu a răspuns la nicio întrebare. Rodriguez neagă că ar fi fost 
torturat - replica ce i-ar fi dezlegat limba ar fi fost: ”Comandante, te admir, dar avem idealuri 
diferite”. 

Guevara nu a dezvăluit însă, spune el, niciun detaliu tactic, în schimb i-a povestit cum a ajuns în 
fruntea Băncii Centrale din Cuba: a crezut că Fidel Castrol a cerut un bun comunist, aşa că a 
ridicat mâna - de fapt, Castro ceruse un bun economist. Deşi americanii îi ceruseră să îl ţină în 
viaţă cu orice preţ, ordinul de a-l executa a venit din partea preşedintelui bolivian, susţine 
Rodriguez, care a primit sarcina de a-l omorî cum crede de cuviinţă. Întâi s-au fotografiat, apoi l-
ar fi îmbrăţişat şi i-a spus: ”Comandante, îmi pare rău, am încercat”. După o ultimă pipă, 



Guevara şi-a rostit ultimele cuvinte: ”Du-te şi spune-i lui Fidel că revoluţia va triumfa şi soţiei 
mele – să se recăsătorească şi să încerce să fie fericită”. 

La ora 1 şi un sfert, El Comandante a fost împuşcat, cu grija să arate ca şi cum ar fi murit în 
luptă, variantă care deja circula. Liderul de gherilă marxist a avut parte chiar şi de o 
binecuvântare a unui preot francez, după ce a fost împuşcat, iar mâinile i-au fost tăiate ca 
dovadă. ”Ştii, l-au prins pe Guevara în Bolivia!”, a fost replica cu care Rodriguez a fost 
întâmpinat la întoarcerea acasă de către soţia sa. ”Sper să mă întorc să vă invit într-o Cubă 
liberă, aşa cum sunteţi voi”, a încheiat fostul agent CIA, căruia începe să îi tremure vocea când 
povesteşte ce a făcut Fidel Castro din ţara lui şi cum femeile sunt silite să se prostitueze din 
cauza sărăciei. ”Cred în destin”, spune el, întrebat dacă nu se teme că va fi asasinat, ca alţi 
colegi, având în vedere că a refuzat să intre într-un program special de protecţie. 

INFOPLUS 

Agentul Rodriguez, interviu pentru Gândul: "Comunismul din Cuba va mai ţine cel mult 2 ani" 

Credeţi, la fel ca Marius Oprea, că anul acesta se va prăbuşi comunismul în Cuba? 

Este foarte greu de spus, pentru că nu va fi uşor. Situaţia este complicată - s-ar putea să se 
încheie în şase luni, dar cred că nu va dura mai mult de doi ani. Totul depinde însă de petrolul 
furnizat de Hugo Chavez, câte o sută de mii de barili pe zi. Este singurul lucru care mai menţine 
actualul regim pe linia de plutire. 

Ce loc are lupta anticomunistă pe o scenă internaţională dominată de lupta împotriva 
terorismului islamic? 

Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe lupta împotriva terorismului islamic. De fapt, 
lupta împotriva acestuia şi împotriva comunismului merg mână în mână - o mulţime de terorişti 
islamici s-au antrenat în Cuba, care are relaţii cu Iranul, cu Hezbollah. 

Care credeţi că este principala provocare a administraţiei Obama în domeniul politicii externe? 

E prea devreme să îmi dau seama. Obama ne-a spus nouă, americanilor, ceea ce voiam să 
auzim. Poate să şi ducă la îndeplinire ce a promis? Dacă te uiţi la backgroundul, la experienţa 
lui, îţi dai seama că răspunsul realist este nu. Nu putem să sperăm decât că cel puţin se va 
înconjura de oameni care îl vor putea ajuta să facă ce trebuie. 

Mădălina Dârvaru 

http://www.gandul.info/actualitatea/agentul-care-l-a-prins-pe-che-guevara-a-venit-la-
bucuresti-tipul-acela-cu-alura-de-rock-star-de-pe-tricouri-e-un-criminal.html?3927;4038367  
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Ziua – 11 martie 2009 
Povestea celui care l-a prins pe Che 
 
Guvernul Cubei a organizat ieri o mare adunare pentru a comemora 40 de ani de la moartea 
lui Che Guevara. Liderul revolutionar latino-american a fost capturat acum 40 de ani, dupa ce 
esuase in tentativa de a raspandi revolutia comunista in Bolivia. A fost prins in jungla de 
unitati ale armatei boliviene, care fusesera instruite de agenti CIA in tehnici de contra-
informatii. Felix Rodriguez (foto), cubanez de origine, a fost unul dintre acesti agenti CIA. El l-
a interogat atunci pe Che Guevara si in final a transmis soldatilor bolivieni ordinul de a-l 
executa. 
Corespondentul BBC Will Grant l-a cautat pe Felix Rodriguez la locuinta lui din Miami si l-a 
intrebat cum l-au gasit pe Che Guevara. Acesta a povestit cum "la 7 octombrie 1967, unitatea 
de informatii a aflat de la un taran ca se auzeau voci dintr-un loc unde nu ar fi trebuit sa se afle 
nimeni. Unitatea de 200 de oameni, comandata de capitanul Gary Prado, a incercuit zona si in 
dimineata de opt octombrie l-au gasit. Che Guevara era ranit la piciorul drept. Cand i-a vazut pe 
soldati primul lucru pe care l-a spus a fost <<Nu trageti, eu sunt Che. Sunt mai valoros pentru 
voi viu decat mort.>> Atunci soldatii l-au luat si l-au inchis in cladirea unei scoli. Imi amintesc de 
faptul ca atunci cand l-am vazut, in zdrente, mi-am amintit chipul lui din imaginile cu vizite la 
Moscova, sau in China, la Mao Tze Dun. Pe atunci in uniforma, acum aratand ca un cersetor - in 
zdrente, fara ghete - doar cu niste bucati de piele - si vazandu-l asa mi-a parut rau de el... ca 
fiinta umana", a spus Felix Rodriguez. Agentul CIA a mai povestit de asemenea ca decizia de 
executie a lui Che Guevara a fost luata de "inaltul comandament bolivian. Mi-a fost transmisa 
mie prin telefon. Cand am raspuns mi s-a dat codul 500-600. 500 era codul pentru Che, 700 
insemna viu, iar 600 insemna mort. Le-am cerut sa confirme - nu se auzea prea bine - si au spus 
din nou 500-600. Apoi i-am comunicat colonelului Sentano ordinul comandamentului bolivian. 
Dar i-am spus ca ordinul de la guvernul meu este sa fie pastrat in viata si ca avem la dispozitie 
un elicopter si avion pentru a-l duce in Panama, ca sa fie interogat. Dar el mi-a spus: <<Felix, am 
colaborat bine cu voi si va suntem recunoscatori. Dar acesta este ordinul comandantului nostru 
suprem. Iti cer cuvantul de onoare ca la ora doua dupa amiaza imi vei aduce cadavrul lui Che>>. 
Atunci eu l-am rugat sa incerce sa convinga conducerea boliviana sa-si schimbe decizia, 
deoarece era foarte important sa fie mentinut in viata Che. Daca nu... i-am dat cuvantul de 
onoare ca ii voi aduce trupul lui Che. Ne-am imbratisat si el a plecat. Dupa aceea m-am dus in 
camera si i-am spus <<comandante Guevara, am incercat tot ce am putut dar acesta e ordinul 
inaltului comandament bolivian>>. A inteles perfect. S-a facut alb ca varul, n-am mai vazut pe 
nimeni asa, dar a spus - <<E mai bine asa. N-ar fi trebuit niciodata sa ma las prins de viu>>. Era 
unu dupa masa. si apoi intre 13.20 - 13.30 am auzit salva", povesteste fostul agent CIA Felix 
Rodriguez. 
Intrebat daca Che Guevara, care era pe atunci ministru in Guvernul cubanez, nu ar fi trebuit sa 
fie lasat in viata pentru a avea parte de un proces, agentul CIA a raspuns ca "eram ingrijorat 
atunci, fiindca instructiunile mele erau sa il tin in viata. Dar acum cred ca asa a fost mai bine. El 
era sigur ca ar fi fost eliberat, si s-ar fi dus in alta tara si ar fi fost noi varsari de sange in America 
Latina din cauza lui. Chiar dupa ce am primit de la conducerea boliviana ordinul de executie, m-
am gandit sa tai linia telefonica si sa-i spun pilotului elicopterului ca am primit ordin sa-l duc viu. 
Dar tot atunci m-am gandit ce s-a intamplat cand Fidel Castro a fost eliberat din inchisoare si ce 



s-a intamplat poporului cubanez dupa aceea - peste doua milioane de oameni in exil, mii de 
oameni morti incercand sa-si obtina libertatea, oameni executati de Castro - si foamete. 
Aceasta, spune Felix Rodriguez, e mostenirea lui Che Guevara si Fidel Castro". (B.M.) 
 
http://www.ziua.ro/display.php?id=227682&data=2007-10-09  
 
 
Realitatea TV – 11 martie 2009 
Felix Rodriguez, fostul agent CIA, a participat la operaţiuni care au intrat în manualele de 
istorie 
 
Ofiţerul care l-a arestat pe Che Guevara a venit în România. Félix Rodriguez, şeful agenţiei CIA 
din Vietnam a fost invitat de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului să le 
vorbească studenţilor de la facultatea de Istorie despre modul în care au lucrat serviciile 
secrete la cazuri care vor intra în manuale. 

Rodriguez a participat la operaţiuni cum ar fi Iran-contra sau invazia din Golful Porcilor. În plus, 
fostul agent secret ţine ca trofeu Rolex-ul lui Che Gevara, care a fost executat după ce a fost în 
custodia sa.  

În timpul întâlnirii cu studenţii, fostul spion a adus detalii inedite despre Che Guevara, 
personajul pe care mulţi îl consideră acum un erou. 
http://www.realitatea.net/felix-rodriguez--fostul-agent-cia--a-participat-la-operatiuni-care-au-
intrat-in-manualele-de-istorie_473571.html  
 
 
Antena 3 – 11 martie 2009 
Felix Rodriguez, agentul CIA care l-a capturat pe Guevara: "În realitate, Che era un asasin!" 
(VIDEO) 

Felix Rodriguez, unul dintre şefii operaţiunii de prindere a lui Che Guevara, a fost invitat marţi în 
studioul Antenei 3.  

Fostul agent CIA a fost cel care a coordonat trupele boliviene, în octombrie 1967, şi cel care a 
transmis ordinul de executare a lui Che Guevara.  

Bolivia a fost capătul de drum pentru Comandante Che Guevara. Guvernul din La Paz a trimis pe 
urmele lui o unitate de 200 de militari, antrenaţi şi coordonaţi de agenţi secreţi americani 
printre care s-a aflat şi Felix Rodriguez. În dimineaţa de 8 octombrie 1967, după câteva ciocniri 
cu gherilele comuniste, Che Guevara a fost prins de armata boliviană. 

"Guvernul american ştia că Che Guevara este în Bolivia. Un jurnalist francez ne-a dat informaţii 
că el este acolo. Am avizat batalionul bolivian, partea de inteligenţă că el se află acolo, şi ei au 

http://www.ziua.ro/display.php?id=227682&data=2007-10-09
http://www.realitatea.net/felix-rodriguez--fostul-agent-cia--a-participat-la-operatiuni-care-au-intrat-in-manualele-de-istorie_473571.html
http://www.realitatea.net/felix-rodriguez--fostul-agent-cia--a-participat-la-operatiuni-care-au-intrat-in-manualele-de-istorie_473571.html


trimis acolo o echipă. În septembrie a fost o operaţiune foarte rapidă. Nu era protejat de popor. 
Cât timp a fost în Bolivia nu a recrutat niciun bolivian." povesteşte Rodriguez. 

"Au fost trimişi înainte aproape 20 de soldaţi care învăţaseră dialectul. Simon Cubas, un bolivian 
l-a capturat pe Che Guevara. "Sunt Che nu trageţi, vă sunt mai de folos viu decât mort!" a spus 
acesta când l-au prins." povesteşte Rodriguez despre momentul prinderii lui Guvera, deşi Che a 
spus tuturor că nu va fi niciodată prins viu. 

Felix Rodriguez s-a aflat tot timpul în preajma fostului lider al revoluţiei cubaneze. 

A doua zi, pe 9 octombrie 1967, Înaltul comandament al armatei boliviene i-a transmis personal 
lui Felix Rodriguez ordinul de execuţie a lui Guevara. Agentul CIA avea însă ordin din partea 
superiorilor săi să-l păstreze în viaţă. Comandanţii bolivieni nu au fost de acord.  

"A fost o operaţiune în totalitate boliviană, am avut oameni care i-au asistat pe bolivieni. 
Instrucţiunile din partea SUA erau să îl prindem viu. Aveam două coduri. 600 însemna să îl 
ucidem şi 700 doar să îl prindem. S-a confirmat de două ori codul pentru a fi ucis. Guvernul 
bolivian vroia să îl ucidă. Decizia fusese deja luată, ziariştii fuseseră anunţaţi că Che fusese ucis 
în luptă." îşi aduce aminte agentul secret.  

Agentul CIA Felix Rodriguez a fost cel care a dat ordinul de execuţie. 

Contribuţia lui Felix Rodriguez la capturarea lui Che Guevara a fost extrem de importantă şi a 
primit recunoaşterea chiar din partea unor conducători ai Statelor Unite: agentul CIA a fost un 
apropiat al preşedintelui american George Bush. 

"El a fost declarat un simbol. A fost în realitate un asasin. În Havana a fost responsabil de 
moartea a mii de oameni, a împuşcat un copil de 15 ani care a furat un carton de lapte." spune 
Rodriguez despre Guevara. "Sunt foarte mulţi oameni care poartă fotografia lui fără să ştie cine 
este". 

Felix Rodriguez s-a născut în Cuba, în 1941, în familia unuia dintre membrii guvernului condus 
de Fulgencio Batista. După ce Fidel Castro a ajuns la putere în urma revoluţiei din 1959, 
Rodriguez a fost exilat de noua putere de la Havana în Statele Unite, împreună cu familia sa.  

Adversar al regimului castrist, Rodriguez a fost recrutat de serviciile secrete americane şi a fost 
implicat în tentativa eşuată de invazie a Cubei din 1961. 

http://www.antena3.ro/stiri/antena3ro/nu-rata-stirile-antena-3-ora-21-invitat-special-felix-
rodriguez-agentul-cia-care-l-a-capturat-pe-che-guevara_66653.html  
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NewsIn - 11 martie 2009 
Cia - Felix Rodriguez 
 
Fostul agent CIA, Felix Rodriguez, tine o conferinta de presa despre capturarea liderului 
regimului comunist cubanez Che Guevara, la Universitatea Bucuresti, marti, 10 martie 2009. 
 

http://www.newsin.ro/fost-agent-cia-felix-rodriguez.php?cid=view&nid=6fc6de6e-e2bc-4387-
9d4e-79f4ce43a51e&hid=foto&FotoTaskId=ca3fdd39-5f5c-4ba4-9c8a-7ea851a2c6bd  
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