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De forntida araméerna har traditionellt setts som "kamel nomader"[1] som "spred sig ut från
utkanterna av den syrisk-arabiska öknen”[2] varifrån ett inslag av ”de arameiska stammarna
invaderade Mesopotamien, och grundade där en rad små stater”[3]
Denna uppfattning har dock uppstått ur ett vidare perspektiv om ”semiternas” ursprung.[4] Inom
denna grupp, är araméerna i allmänhet klassificerade som tillhörande den (nord)västra grenen;
Akkaderna, Babylonierna och Assyrierna, är bla, betraktade som Öst-semiter.
Fram tills nyligen, så hade dessa och liknande beskrivningar av araméernas framväxt och
framträdande dominerat den konventionella forskningen Trotts det, så har en ny generation
forskare avstått från detta konventionella yttrande på bekostnad av en alternativ modell.
Här räcker det med att citera några experter som har förkastat de föråldrade teorier och
bekräftade den infödda Mesopotamiska identiteten av de forna araméerna, de moderna
”syrianernas” förfäder.
Dunkla toponymer under namnet ”Aram” som en hänvisning till ett förmodat arameiskt
territorium, förekommer i en text så tidigt som det tredje årtusendet f.Kr. och framåt.[6]
Obestridda bevis på appellativet ”Araméer” kommer från Tiglat-Pileser I’s annaler (styrde
mellan 1114-1076 f.kr)
En forskare,[7] daterade detta vittnesmål till året 1111, uppdelade på två inledande etapper i de
tidigaste araméernas historia, dvs. deras "förhistoria" (som slutar 1111) och deras "ur-historia "
(1111-912). 912 f.kr. var det år då Adad-nirari II besteg den assyriska tronen och började
avveckla arameiska territoriella enheter i Mesopotamien, som långsamt införlivades i det
växande nyassyriska riket.
Självklart, så är den första hänvisningen till en grupp människor som heter "Araméer" daterad till
cirka 1111 f.Kr. och trotts det utesluter inte det faktum att "Araméer" fanns innan denna period.
Det är nämligen erkänt, att vissa stammar som senare definieras som "arameiska" i assyriska
texter (t.ex. Beth Zamani)[8] var närvarande i det antika Främre Orienten innan 1100-talet då de
dykt upp som ny politisk enhet."Precis som dessas föregångare [sc. Amoriterna] gjorde,

"resonerade den framlidne Dion, "Araméerna kan ha befunnit sig i det dunkla bylivets" slutna
"nomadism” under flera århundraden innan de hävdade sig i västra Asiens politiska arena"[9]
När det gäller den falska beskrivningen av "kamel nomader", så finns det inga bevis och det
kanske projicerades över araméerna, med de antika och moderna araberna (och beduinerna) i
åtanke. [10] ”I själva verket” noterade Schniedwind, " att en karakterisering av de tidiga
araméerna som "nomader" är tvivelaktig. De tidiga araméerna var snarare halv-nomadiska
boskapsuppfödare.[11]
Glenn Schwartz banbrytande studie förkastar den svaga invasions eller migrations hypotes,
som införts ovan, och föreslog en annan konstruktion för araméernas tidiga historia.[12]
Efter att ha granskat arten av "bevisen för de tidiga araméerna" och deras stadsstater i
Syro-Mesopotamien, kritiserade han den konventionella tolkning av den arameiska uppkomsten
i de nyassyriska källorna"(281), tack vare vilken" [V]åra åsikter tenderar att vara assyrocentrerad "(284). Vad mera är, "de historiska och arkeologiska bevisen för de tidiga araméerna är
ensidiga på flera avgörande sätt”(280). Därför kommer, under rådande omständigheter varje
försök att rekonstruera uppkomsten av den arameiska historien att vara ofullständig och ensidig.
Även Pitard hävdade att "den traditionella invasions modellen" är felaktig och erkände att de
tidiga (fördomsfulla) källor om araméerna "ger ingen tydlig hint om att araméerna
var nykomlingar i Övre Mesopotamien."[13] "Det finns helt enkelt inga bevis", förklarade han
vidare "att befolkningen i Övre Mesopotamien och nordöstra Syrien fördrevs av stora
grupper av arameiska stammar som tidigare hade bott i öknen."[14] Således, byggdes det
påstådda arameiska intrångets [grund] i dessa länder på ett felaktigt antagande och det är mer
sannolikt att "de var de Väst semitisk-talande folken som hade bott i det området genom hela det
andra årtusendet [f.kr], vissa som boskapsuppfödare och vissa i byar, och städer”[15]
Angående området som i huvudsak motsvarar dagens nordöstra Syrien, konstaterade Sader att:
"De vandrande araméerna inte längre kan ses som" inkräktare "som brast ut ur den syriskArabiska "öken", utan snarare som det lantliga inslaget, en naturlig del av den sena bronsålderns
[cirka 1550-1200 f.kr] syriska samhälle. "[16] Även om McClellan inte håller med Sader på
vissa mindre frågor, så instämmer han, ”att det finns få bevis för [en] invasion kommande
utifrån”
De forna Araméerna, som var allmänt förekommande i de norra delarna av Syro-Mesopotamien,
kan därför ses som de inhemska invånarna av Övre Mesopotamien och Nordöstra Syrien. Från
norr till söder, var de viktigaste arameiska statsbildningar i norra Mesopotamien BethZamani,Beth-Bahiani, Beth-Halupe och Laqu.[18]

Så vitt jag vet finns det ingen specialist som kommer att förneka den arameiska härkomsten av
dagens Arameisk-talande kristna från dessa områden.
Faktum är att, i sin bok om Tur-'Abdin,[19] det arameiska namnet på en kristen enklav i sydöstra
Turkiet, härledde Palmer med rätta från nyassyriska annalerna: ”Inte nog med att olika byars
namn fortfarande är i bruk, men även dessa typer av jordbruk och samma skicklighet inom
metallarbete är karakteristiska för den gamla arameiska rasen av kristna, som är ärftliga
invånarna av högslätten.”[20] "Detta bekräftar, "bekräftade en annan forskare, "en viss
kontinuitet, om inte en direkt härkomst, mellan den arameiska världen, och den syriska
[syrianska]-världen och kyrkan som skulle bära det namnet."[21]
Senaste decennierna har bevittnat om en annan verklighet, nämligen att en statsunderstödd
politik avser att turkifierna alla de antika arameiska namnen på de orter och byar. [22]
Följaktligen, inom en snar framtid kommer denna process att ha utplånat en väsentlig del av den
antika arameiska civilisationen i Övre Mesopotamien och därmed avsluta dess kontinuitet.
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