Arabskie źródła o Wandalach
WOJCIECH FABIN, 6 LUTEGO 2019
Główne źródła wiedzy z usta kronikarzy Arabskich o Sławianach pochodzą od
Ibrahim ibn Jakub ur. ok. 912/913 zm. po 966) – Żyd sefardyjski, pochodzący z Tortosy
w kalifacie Kordoby, kronikarz, podróżnik i kupiec. Zajmował się handlem z
plemionami słowiańskimi, głównie niewolnikami, nie jest wykluczone, że uprawiał też
działalność wywiadowczą na rzecz Maurów. Pozostawił po sobie relację z podróży do
krajów słowiańskich, którą odbył w latach 965–966.
oraz od Al-Bekriego który zawarł opowieści z podróży Ibrahim ibn Jakuba w XIwiecznej kronice Księga dróg i królestw
właśnie - Sławianach?? no nie o Sławianach a o Wendach - Wandalach..Słowianie to
termin ukuty w VII wieku “...
“Veneti (Veleti, Venden, Winden, Winedi, Vandal, - inna nazwa przedromańskich
mieszkańców Europa Środkowej i Południowo-Wschodniej. Stamtąd przez "Slovo" (słowo /
litera) do "Slo-Veneti", w ten sposób "Sloveni". Ta "slavizacja" Wenecjusza w zachodniej
historiografii miało miejsce w VIII wieku, podczas zniszczenia i brutalnej okupacji
wszystkich starych miast Slo-Venetic (Arkona, Liibeck, Ruen, Stargrad, Treva, Velegrad,
Arkaim itp.) I pogańskie terytoria w Europie Środkowej i Wschodniej, podbite przez nowo
utworzone frankońskie / niemieckie / rzymskie imperium barbarzyńców. “
akapit z książki pt “JAK WYNALEZIONO SŁOWIAN” Basila Chuleva (org. The
Invention of the Slavic Fairytale”
Gdy zaczniemy opowieść o Wandalach z niezromanizowanych źródeł to zaczyna
wychodzić prawdziwa układanka. Arabowie Vandali nazywali Alphendal (czyt.
alvandal) i co nam wychodzi Andaluz (-ja) czyli Wandaluzja. Nie ma nawet wzmianki o
Słowianach bo to wymysł “czarodziei” kościelnych.
Co na temat wandali pisze arabska wikipedia zero
https://www.wikizero.com/ar/%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84
“ ...Uważa się, że te Wandale skierowali się w kierunku Bałtyku i tego, co jest znane
dzisiaj jako Polska, gdzie osiedlili się w regionie Śląska w 120 pne . Rzymski historyk
Tacitus zanotował obecność Wandali na obszarze pomiędzy Odrą a Wisłą w swojej
książce «Germania» (pisemnej przez rok 98 ne ). Według historyka Jordanes wandali w
wspomagani przez sojuszników Alrugiyn (Rugian) zmusili Gotów do przesunięcia się na
południe, na granice z Cesarstwem Rzymskim “ Wandale podzieli się na dwa plemiona i
tu uwaga Ślężan ( Sulainjeon - tożsame z Wandal) mieszkających na terenie “Magna
Germania” w rejonie Śląska i ci powędrowali na podbój Rzymu w efekcie porażek z
legionami rzymskimi dostali pozwolenie na osiedlenie się w rzymskich prowincjach na
obecnych terenach Dacji i Węgier.
Druga grupa Wandali - Alhasdnjeon (WOJOWNICY LWA) w towarzystwie Alanów,
Sarmatów i Gotów Scytyjskich i Gotami Ariami (z czego wynika, że ludy zamieszkujące
obecne terytorium Polski wyznawały arianizm wedyjski) udała się na zachód.

Wandale podróżowali na zachód wzdłuż Dunaju i napotkali niewielkie trudności, kiedy
dotarli do Renu, gdzie zderzyli się z Frankami, którzy kontrolowali północne części
Galii, należące do Cesarstwa Rzymskiego, i stoczyli bitwę między obiema stronami.
Zginęło dwadzieścia tysięcy Wandali, w tym ich własny król Gudizel? . Po kilku próbach
i po pomocy Alolaon (Alanów) udało się pokonać Franków 31 grudnia 406 roku. Do
środkowego Ren doprowadziły ich Jendryk kagan syn Degizl i skierował się na południe.
W październiku 409 AD na podstawie traktatu z Jalassa Wandalowie otrzymują
północno-zachodnie i południowe ziemię półwyspu Iberyjskiego , a Alolaon (Alanom)
dostaje się Lusitania (Zachód) i obszar wokół Nowej Kartaginy . W 426 rne Wizygoci
najechali Iberię i po wydaleniu Allanów zabili ich króla Otases stało się to za panowania
króla Alondla Jendryk (Genderik) , który później został nazwany «Króla z Wandalów i
Alolanyen».
Brat Gendricka, Gaiserick, był największym wandelskim królem w historii. Jedną z
najważniejszych rzeczy, które zrobił, było zbudowanie floty morskiej. W 429 r. Został
mianowany królem Wandali. Przeszedł przez Cieśninę Gibraltarską i skierował się na
wschód w kierunku Kartaginy . W roku 435 AD Rzymianie przekazali Gaiserikowi
regiony w Afryce Północnej. W 439 rne Kartagina wpadła w ręce Wandalów, po czym
Gajserk najechał Sycylię, Sardynię, Kartaginę i Baleary i wprowadził je w posiadanie.
Różnica wierzeń Wandeli z katolickim Rzymem i Kartaginą była źródłem ciągłych
napięć i konfliktów między nimi. Większość królów Wandel, z wyjątkiem Hildricka ,
prześladowała katolików podczas ich rządów w Afryce Północnej, wygnali swoich księży
i zniszczyli kościoły, a nawet zakazali ich konwersji do aryjskiej religii Wandli. !!
W 455 r. Lundal pochwycił Rzym, splądrował go i zniszczył.
Z późniejszej kampanii Belisariusza przeciwko Wandalom w Afryce Północnej i odbiciu
i z ich rąk Kartaginy za czasów cesarza Justyniania w 533 roku ze źródeł arabskich
wiemy, że populacja ludności Wandalskiej w tym rejonie liczyła 800.000 ludzi (w tym
kobiet i dzieci)
Co do występujących w opisie Gotów ...“ Właściwe jest, aby najpierw pokazać, że
Scythae, Getae, Gothi, były tylko różnymi nazwami dla jednego i tego samego ludu; jak
my np. nazywamy Hiszpanów, których Francuzi nazywają Espagnols; Włosi, Spagnuoli:
lub jak Francuzi nazywają angielski Anglois; Włosi, Inglesi “ cytat z ( Dochodzenie w
sprawie historii Szkocji: przed panowaniem Malcom III. lub rok 1056. W tym
autentyczna historia tego okresu. W dwóch tomach. Autor John Pinkerton. ... [pt.2]
Pinkerton, John, 1758-1826.)
Ciekawym jest fakt, że o jedynym obszernym źródłem wiedzy o Gotach jest “Getica”
Jordanesa “..Twórczość i umiejętności pisarskie Jordanesa oceniane są raczej
negatywnie: przypisuje się mu brak krytycznego oglądu opisywanych wydarzeń i
operowanie niezdarną łaciną, chociaż nie pozwala to na uznanie go za osobę, będącą
całkowicie illiterata. I zarzuca się brak obu jego (Getica i Romana) utworom wartości
literackiej “ za wikiwand
Uważam jednak, że autor pisał to co widział, natomiast zarzut co do jego łaciny wynika
raczej z niepopularnych treści zawartych w jego pracach nie sprzyjających ówczesnej i
późniejszej polityce cesarstwa rzymsko-niemieckiego jak i kościoła katolickiego.

Jak widać z opisów, Wandalowie zasiedlali ziemię Polskie już w II w n.e. a w wzmianki
IV w świadczą że wyznawali arianizm wedyjski. Źródła arabskie sa bardzo ciekawe z
tego powodu, ze nie są zchrystianizowane!. Czas pisać historię od nowa :)

