


    

 

 

A República Islâmica do Afeganistão possui uma rica herança cultural espalhada por diversos 

sítios arqueológicos e monumentos históricos, porém, devido aos conflitos armados que aconteceram 

e acontecem no território do país, ela é extremamente vulnerável ao dano e ao roubo. Desde o século 

XIX, com a exploração europeia, até o século XX, com a invasão soviética, e o século XXI, com a 

invasão norte-americana, o patrimônio cultural afegão foi alvo de uma massiva destruição e pilhagem. 

Durante as guerras das décadas de 1980 e 1990, o Museu Nacional do Afeganistão, em Kabul, teve 

70% de suas coleções destruídas e saqueadas; posteriormente, com a invasão dos EUA e a guerra 

civil, em 2001, outros milhares de artefatos culturais e locais importantes foram bombardeados, 

incendiados e roubados. 

Esse cenário de conflito persiste até os dias atuais, o qual tem promovido uma rápida e extensa 

perda do patrimônio cultural afegão. O Talibã, um grupo fundamentalista islâmico nacionalista que 

governou grande parte do Afeganistão entre 1996 e 2001, é responsável por muitos roubos, pilhagens 

e destruição intencional da herança cultural do país; em 2001, destruiu duas estátuas de Buda no Vale 

Bamiyan, um dos locais mais importantes para a história da região e recentemente tombado pela 

UNESCO como patrimônio da humanidade. Além disso, a pobreza e a guerra intensificaram a atuação 

da população local no tráfico ilícito de bens culturais que, em busca de obtenção de renda, passaram 

a se envolver nas escavações e contrabando de antiguidades. 

Atualmente, como forma de proteger seu patrimônio, o Afeganistão possui uma legislação 

que proíbe a venda de bens culturais sem autorização governamental (Lei sobre a Proteção de Bens 

Históricos e Culturais, 2004), como também possui departamentos e órgãos próprios para o seu estudo 

e preservação. Já no nível internacional, o país ratificou todas as principais convenções sobre a 

proteção de bens culturais e combate ao tráfico ilícito desses objetos: Convenção de Haia (e seus 

protocolos), de 1954; Convenção da UNESCO, de 1970 e 1972; e a Convenção do UNIDROIT, de 

1995. 

Devido a todo o histórico, muitos bens culturais retirados do Afeganistão se encontram, 

principalmente, nos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia, além de muitos Estados europeus. Após 

a queda do regime Talibã, em 2001, muitos desses objetos retornaram ao Afeganistão; em 2006, o 



governo britânico devolveu cerca de 1,4 mil peças ao país; e, em 2013, os EUA devolveram alguns 

artefatos, dentre eles uma jarra de vinho feita entre 5 e 8 d.C. Com o auxílio da UNESCO e da Interpol, 

como também do Museu Britânico e do governo norte americano, o Afeganistão tem buscado a 

identificação e restituição de seus artefatos roubados e ilegalmente exportados de seu território, como 

também a restauração e recuperação do acervo do Museu Nacional em Kabul, e o fortalecimento de 

sua segurança. 

  


