
Daxuyanî 
 

Ji Giştîya Gelê me yê hêja, Evîndar, Dilxwazên Gel, Welat, Muzik û  Hunerê re!  
 
Ji demek dirêjve ye ku ji ber çend cuda sedeman ez ketim nava stres, bêhntengiyake gran, bi 
eş û nexweşî. Deng, hest, enerjî û hêza livbaziya min sekinîn û bi min re ketin şerê. Lê bi doz 
û daxwazîya pêşeroja welat û gel, nirxê xizmeta hezkirin û pêşxistina Muzik û Huner, min bi 
heş û akil li hember hemû êş û zoriyan şer kir û bextewar bi serketim. Min dîsa nehişt 
hezkiriyên min xemgîn û hemberên min dilxweş bibin. 
 

Li piştî gellek pirskirinên cuda Bizîşk û dermanan, min di gewriya xwe de 
opersiyonek(niştarek) gran, lê serkevtî derbas kir. Vê gavê Tendiristiya min başe û min dest bi 
xebata xwe kiriye. Şivanname di rêgeh de ye. 

Spasî, Rêzî û Aştîyenxwe ji bo herkesên dost, heval û hogir pêşkêş dikim. 

Şivan Perwer 
 
 

Kamuoyuna Açıklama 
 
Çok değerli halk, ülke, sanat ve müzik sevenlerime,  
 
Uzun bir zamandan beri çeşitli sebeplerden dolayı büyük bir stres içine girerek hastalandım. 
Sesim, duygu ve hislerim, enerjim bedenimle mücadeleye girdi.  Ancak halkımın ve ülkemin 
geleceği, kuvveti ve isteği ile mantıklı bir şekilde mücadele ederek başarıya ulaştım. Çünkü 
sevenlerimin üzülmesini ve karşıtlarımın sevinmesini istemedim.  
 
En son olarak birçok muayene ve tedavi yönteminden sonra ağır ama başarılı bir  ameliyat 
geçirerek tekrar sağlığıma kavuştum. Sağlığım yerinde olup, çalışmalarıma devam ediyor ve 
ŞIVAN NAME’nin yolda olduğunu duyurmak istiyorum.  
 
Sevgi, sıcak selam ve güzel duygularla tekrar buluşmak üzere saygılarımı sunarım. 
 
Şivan Perwer 

 
Announcement 

 
For our general public, whom hopes and wish success for the people, country, music and art.  
 
Because of numerous issues for a while now I had been in stress, pain and illness.  
My voice, emotions, energy reached it’s peak and started to alter into a negative pressure 
effecting my body. However with my mind strength and determination , focusing on the 
future of my people and country I fought against this condition with success and I eventually 
overcame. For the main reason that I did not want my supporters to become upsetting and my 
opposes to feel triumphant.  
After serious medical treatment and a meticulous operation to my throat I prevailed over the 
previous circumstances. My health has recovered significantly and I have already started my 
work. SIVANNAME is on it’s way.  
 
I am always in duty for people, country and humanity.  
 
Sivan Perwer  
 
 


