„Soobrahmoneyho“ typ faleš
ných př
etiskůs dvojitou kruž
nicí a chybě
jící hvě
zdič
kou
Tento faleš
ný př
etisk má průmě
r 20mm místo 21,75mm

Ze sbírky mjr. Hopkinse

Dalš
í Soobrahmoneyho faleš
né př
etisky
Vš
echny př
etisky jsou obrácené, pos. 6 – tete-beche

Vzhledem k malé prozkoumanosti př
etiskůna poš
tovních známkách v doběkrátkého
panování Baccha-Sakao urč
itěstojí za zmínku i př
etisky tehdejš
ích bankovek.

bankovky 5 afghani

bankovky 10 afghani

bankovky 50 afghani

Téžje zajímavé, kdy se vydání př
etiskůBaccha-Sakao poprvé objevilo ve svě
tových
katalozích. Michel je ve vydání roku 1941 neuvádí, nejstarš
í jsem naš
el v katalogu
Scott 1949. V době1941-45 kdy zuř
ila druhá svě
tová válka, je nepravdě
podobné, ž
e by
se tehdy do katalogůzař
adilo, pravdě
podobné 1. zař
azení vychází ně
kdy mezi lety
1945-1948.
Dalš
í zajímavostí je, ž
e v Michelu z r. 2006 toto vydání vypadlo s odůvodně
ním, ž
e
př
etisky pod č
ísly Mi. 211-218 nejsou ž
ádnými př
etisky ale cenzurními razítky.
Zř
ejměvychází z Dietrichovy knihy Afghan philately 1871-1989, kde autor uvádí, ž
e
nejsou známé ž
ádné skuteč
něpoš
tou proš
lé známky.
Dietrich popisuje, ž
e má ve svojí sbírce ně
kolik obálek na kterých jsou zde
zmíně
né př
etisky. Uvádí doslova:
„Pravé použ
ití př
etiskůje provedeno po nalepení známky a pokrývá č
ásteč
něznámku i
obálku. Podobné př
etisky na známkách nejsou pravé, nebo jsou jen pro dealery a
sbě
ratele.“

Na př
íkladu použ
ité známky na obálce dále popisuje kontrolní razítko vlevo – cožje
kulatý př
etisk Baccha-Sakkao, uprostř
ed oválné cenzurní razítko a př
íchozí poš
tovní
razítko v Mazáre-i-Sharif vpravo. Oválné razítko uprostř
ed je vš
ak bě
ž
né
znehodnocující poš
tovní razítko, zde se Dietrich dopustil nepř
esnosti nebo omylu.
Kulatý př
etisk Baccha-Sakkao vlevo by se dal vysvě
tlit jako cenzurní razítko a proto
zř
ejmědoš
lo k údaji v katalogu Michel o cenzurních razítkách.

Vzhledem k tomu, ž
e se z té doby dochovaly př
etisky na bankovkách, které tě
ž
ko
můž
eme považ
ovat za cenzurní razítka, př
idávají se dalš
í otazníky nad př
etisky
Baccha-Sakao.
Na základěuvedených dochovaných údajůa materiálůzastávám názor, ž
e razítek
zř
ejměbylo více (minimálnědvě
). Jedno se prokazatelněpouž
ívalo jako cenzurní, č
i
kontrolní v Kábulu na znehodnocení a označ
ení po š
tovních zásilek. Dalš
í razítko se
mohlo použ
ít na př
etisky poš
tovních známek a k použ
ití jižnedoš
lo.
Téžje témě
řjisté, ž
e po potlač
ení povstání a popravěBaccha Sakkao se razítko
označ
ované jako pravé dostalo do rukou spekulantům, kteř
í dodateč
něprovedli
př
etisknutí dalš
ích známek. Dá se ř
íci, ž
e se nedá rozliš
it skuteč
né úř
ední vydání
př
etiš
tě
ných známek od novotiskůzhotovených spekulanty. Dokonce se dochovaly
známky vydané v roce 1932 a 1934 př
etiš
tě
né pravým razítkem.
Kromětoho se vyrobila celá ř
ada prokazatelných padě
lkůrazítek – zde
prezentované př
ípady Soobrahmoney a H.R. z Dháru.
Vzhledem k neexistenci úř
ednědochovaných dokladůo př
etiscích Baccha-Sakkao
se tě
ž
ko dá př
ikroč
it k ně
jakým definitivním závě
rům.
Jaromír Petř
ík
Únor 2010
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