
Vzácná obálka Afghanistánu

Očse jedná? Je to obálka odeslaná z Yorkshire Velké Británie 24.10. 1910
vyfrankovaná britskou známkou 1d do Afghanistánu. Místo doručení nelze
určit, protože je přelepeno vícebloky Afghánských známek při doručení.

Z razítek na obou stranách obálky lze určit, že zásilka přišla do Peshawaru (tehdy
Britská Indie) a odeslaná byla do Kábulu.

Na zadní straněobálky je ručněnapsáno: Váha dopisu 9 miscals. 1miscal= 4,56
gr. , tj. cca 50 gramů).

Přikládám váhové tabulky zpracované znalcem H. Dietrichem používané tehdy
v Afghanistánu, Indii a Velké Británii.



Na obálku bylo dolepeno 15 Afghánských známek nominálu 1 shahi, tedy
celkově15 shahi v devítibloku a šestibloku. Známky jsou orazítkované běžnými razítky
v darijštině, kde lze přečíst nápis Kábul a letopočet 1328, tj . 1910. Potud fakta.

Protože jsem se doposud s podobnou frankaturou nesetkal, začal jsem pátrat po
podobných obálkách dotazy na špičkové sběratele Afghanistánu a zde jsou výsledky:
Alfonso Zulueta – USA: Na svém exponátu Habibulláh 1901-1919 má obálku s 5
známkami 1 shahi použitou pouze v Afghanistánu. Na můj dotaz odpověděl, že nic
podobného dosud neviděl.

John Wilkins – Austrálie: Nic podobného dosud neviděl a domnívá se,
Že jde o druh cla, které zaplatil příjemce

Richard Divall – Austrálie: Téžneviděl podobněvysokou frankaturu
a uvádí zajímavost, že zrovna v této doběpobýval afghánský emír Habibulláh ve Velké
Británii, coždokládá fotografií, kterou zveřejňuji



Robert Jack – Velká Británie: Vypadá to na příchozí nedostatečněvyplacený dopis.
Doplatní razítka se začala vyskytovat po roce 1921 a tato zásilka je znehodnocena
běžnými poštovními razítky Kábulu. Osobněviděl obálku s maximálně7 známkami 1
shahi.
Ještěpřišel s další teorií:

Na zadní straněobálky pod nápisem o poplatku za váhu 9 miscal je uvedený
neúplný text:
„ (P)aying for 3 as …. chybějící text, dále pokračuje: paid for others“.
Přeloženo: „Platba za 3 jako …… zaplaceno za další.“
Mohlo to znamenat následující:
„Za tuto zásilku o váze 9 miscal je zaplaceno 9 shahi, za další 2 dopisy zaplacený
zbytek, tj. 6 miscal.“
Stále však nedává smysl známka Velké Británie v nominálu 1d.

Dále uvádí, že jakákoliv obálka z Evropy do Afghanistánu před rokem 1920 je
vzácná.

Já bych jen dodal proč. Afghanistán sice aždo roku 1919 byl Britským
protektorátem, ale žádný cizinec tam nesměl vstoupit bez souhlasu panovníka.
Dokonce i britský diplomatický zástupce musel být Indický muslim! Takovou měli
v Afghanistánu tehdy Britové skutečnou moc!

Nášzkušený sběratel a účastník internetové diskuze na Infofile přišel s několika
zajímavými teoriemi:

Možností vysvětlení je více:
1/ mohlo se jednat o clo za 3 dopisy stejnému adresátovi nalepené na horní z dopisů
2/ mohlo se jednat o nějaký místní doruční poplatek za doručení adresátovi třeba mimo
hlavní poštu
3/mohlo se jednat o poplatek za něco podobného jako poste restante
4/ mohlo se jednat o doplatné za 3 špatněvyplacené dopisy stejnému adresátovi
nalepené na horní z dopisů(to by vysvětlovalo i jen 1penci výplatného z VB) a úředník
neměl po ruce doplatní známky, tak doplatné zúčtoval výplatními.
Vzhledem k posledním informacím to vypadá na variantu 4(případněvariantu 1)

Nakonec mi přišla odpověďod Davida Kindleyho - člena Britské královské
filatelistické společnosti, který se zabývá Afghanistánem.
Cituji:
"Myslím, že mám odpověď. Poštovné 1 pence k Afghánským hranicím a poté vnitřní
sazby, ne dvojité. Můj dopis má 34 1abasiovek = 34 abasi = 11,33 Kabulské rupie =
10,33 indické rupie = 10/4d libry. Odkaz je v knize(?) "Under the Abosulute Amir" od
Franka Martina, inženýra pracujícího pro Afghánskou vládu. Na stránce 211 uvádí
"pokud se posílají časopisy a periodika do Kábulu tak poštovné je dost vysoké a tak
poštovné zaplacené mezi Peshawarem a Kábulem (cca 200 mil) bylo 3 rupie zatímco
poštovné z Anglie do Peshawaru bylo 1 pence". Tato kniha je k dispozici v knihovněve
městěNewcastle upon Thyne. David"

Kdyžjsem tuto odpověďpřeposlal R. Jackovi, tak mi odpověděl, že je to sice pravda,
ale obálka je přílišmalá na to, aby mohla fungovat jako nějaký přebal zaslaného
časopisu. Cožje i můj názor.

Takže vyfrankování této obálky asi těžko bude jednoznačněurčeno a čtenářsi může
vybrat z několika názorů, které zde prezentovali odborníci.
Určitěje tato obálka velkou raritou a pokud by nefungovala jako přebal, ale např. jako
doplatek za 3 obálky, tak je možná unikátem.

Jaromír Petřík 6.7.2009


