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Истинската история
18.09.323 - Ден на голяма християнска победа

На 18.09.323 в Анатолия войските
на римския император Константин Велики разгромяват
армията на втория император Лициний, останал на
антихристиански позиции. Свети Император Константин
I е тракиец (т.е. българин), роден в Ниш. Той е първият
християнски римски император, чийто Милански едикт слага
край на институционализираното преследване на християните
в империята. През 324 година Константин обявява решението
си да превърне Византион в Нов Рим и на 11 май 330 г.
официално провъзгласява града за новата столица на Римската
империя.
Повечето хора свързват Византия и Византийска
Империя веднага с гърците, но това е грешно. Византион е
било първоначално тракийско селище, в което гърците
основават колония и постепенно засилват присъствието си
изтласквайки местното население.

Древното име на града е Βυζαντιον, а за негов основател се
споменава Βυζας (Бузас). Личното име Бузас е тракийско, то
се ползва и от старите българи под варианта Бузан (Attamen
prius quam Italiam aduentaret, Trapstilam Gepidarum regem
inidias sibi molientem bello superans extinxit , Busan quoque
Vulgarorum regem magna simul cum suis agminibus caede
prostrauit...). Има дори и тракийско племе Вυζναιоι, но тези
факти са извесни предимно на специалистите ( В. Георгиев,
Езикът на траките, 1977, стр.71)
През ІV-ти век тракиецът Константин Велики, ставайки
император създава редица селища на Балканите. Някои от тях
са Констанция, Дуросторум (Силистра), Плискува (Плиска),
Перестлава (Преслав) и др. На мястото на Византион бива
издигнат Константинопол, който става новата столица на
Римската Империя. Константин Велики е имал намерение да
направи от София най-величествения град на държавата си,
често е казвал – Sardica mea Roma est – Сердика (София) е
моя Рим...в крайна сметка обаче надделява избора за
тракйското селище Византион (Βυζαντιον).
След Константин Велики идват още много владетели от
тракийски произход. Това са Константин ІІ, Констанс І,
Констанции ІІ, роденият в Мизия Ветран, Юлиан,
Маркиан, Лъв Бесът, Юстин І, Юстиниан І, Тиберий ІІ,
Фока...До 610 г. с кратки изключения владетели на Римската
Империя са хора от тракийски произход. Защо да се чудим
тогава, че старите българи са имали претенции за
престола в Константинопол (Византиум)? Та той им е
принадлежал по право!
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