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Meä´cchalltõs da puäʒʒoummu liâ suåppâm Njeä´llem reeidast   
 
Meä´cchalltõs da kolmm sää´m puäʒʒoummu Aanar Njeä´llmest liâ suåppâm jee´res 
vuõiggâdvuõtt’taa´zzi mie´ldd da YK ooumâsvuõiggâdvuõttkomitea räjja mõõnnâm 
reeidčõõttmõõžžes. Meä´cchalltõõzz da  Kalevi, Eero da Veijo Paadar kõskkneez čuõlmmuum 
suåppmõõžžâst liâ mie´rtõllum Njeä´llmest åårrai riikk jânnmin vuu´d, ko´st Meä´cchalltõs âânn 
meä´cctääl da nu´bbtuâjjan lij, što ko´st meä´ccčuõppmõõžžid jeät tuejjukku puõ´tti 20 ee´jj 
äi´ǧǧen. Seämma suåppmõõžžin kuhttu vue´ssbeä´l jaukkee vuõiggâdvuõtt’tuåimid nu´bb nuu´bbes 
vuâstta.  
 
Suåppmõš jaukkad še ää´šš ǩiõtt’tõõllmõõžž YK ooumâsvuõiggâdvuõttkomiteast, tõ´nt ku 
Paadari´ʒʒe ǩeä´sse meädda ooumâsvuõiggâdvuõttkomitea beälla tuejjuum läittmõõžžes. 
 
Ee´jjest 2005 alttuum vuõiggâdvuõtt’tuåim liâ vuâđđõõvvâm Paadari´ʒʒi vuei´ne´lma, koon mie´ldd 
Meä´cchalltõõzz tuåim puõcci viistsõõ´jin hue´nee miârkksânji luâđast palggmõ´šše kuulli 
puäʒʒhååid kanntumuužž Njeä´llem vuu´dest. Paadari´ʒʒe liâ põõllâm, što meä´ccčuõppmõõžži 
juätkkjem mie´ldd  puätt ou´dde Njeä´llem õhttsažvue´jjnallšem puäʒʒhååid loopptumuš. Tän diõtt 
Paadari´ʒʒe õõlǥte vuõiggâz beä´lnn, što meä´ccčuõppmõõžž ǩee´ldet tiõttum sõõ´jin Aanrest åårrai  
Njeä´llem tä´lvvkuäivaspaai´ǩin. Reeid vääžnmõs kõjldõssân lij leäm tä´lvvkuäivaspaai´ǩi  
ri´jttjumuš. Meä´cchalltõs lij ââ´nnam õõlǥtõõzzid äššakuulǩâni õõlǥtõssân. 
 
Sää´mjânnam suudvuõiggâs hiâlǥii pâ´jjel õõut ee´jj mââiårra Paadari´ʒʒi kuâdlmõõžž, mâŋŋa tõn 
sij laittu ää´ššest Ruä´vnjaarǥ  huåvv’vuõiggâdvuõ´tte. 
 
Vue´ssbeä´li åå´n suåppum ää´ššest da huåvv’vuõiggâdvuõđ ra´vvjee´l tän suåppmõõžž jâskk 
reiddaa´šši ǩiõtt’tõõllmõš pukin vuõiggâdvuõtt’taa´zzin. 
 
Suåppmõõžž mie´ldd Meä´cchalltõs tuõ´ll’jââ´tt meä´ccčuõppmõõžžin ääi´jben čuõppǩâni åårrai 
mie´ccin 20 ee´jj ääi´jas. Meä´cctääle´ld čuõppum mie´ccid vuei´tet čuõppâd da håiddad âlddsin 
nu´tt mä´htt ääi´jben  suåvâdvuõđsuåppmõõžžâst tää´rǩben mie´rtõllum nalla.  
 
Suåppmõš kuâskk takainallšem meä´cctäälltuåimid. Nuõrttsää´mlää´jj mie´lddsa muõri vä´lddem da 
mäddââ´nnem vuõiggâdvuõđ, mä´htt sää´mlää´jjest lij mie´rtõllum, tõid suåppmõš ij rää´jed, ij še ni 
mie´ldd looǥǥee´l kue´llšeellmõõžž, mie´cstumužž le´be luâdast jåå´ttem mäddtrafiikk. 
 
Kuhttu vue´ssbeä´l â´nne suåppmõõžž vääžnai tuõjjân. ”Mij leä´p aaibâs pue´r miõlâst, što piâzzim 
suåppmõ´šše, kåå´tt oudd vuäittmõõžž ä´rbbvue´jj mie´lddsa puäʒʒhååid juätkkjumu´šše 
Njeä´llmest. Puäʒʒhåidd lij mi´jjid jie´llemnääll da vuei´ttep åå´n šiõǥǥ miõlin mõõnnâd vä´st 
puäʒʒtuejeen årra”, Kalevi Paadar särnn. 
  
”Meä´cchalltõõzz beä´lnn suåppmõš stään tuâjjrääuh da ainsmâ´tt, što vuei´ttep juä´tǩǩed 
meä´cctääl âânnmõõžž rää´jteld še Njeä´llem vuu´dest. Tät lij šiõǥǥ suåvtõõllâmrä´tǩǩumuš”, 
sä´rnn Meä´cctäällšuurmõs Pertti Heikkuri Meäcchalltõõzzâst.  
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