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Moterys Kurdistane rengiasi kur kas laisviau nei likusioje Irako dalyje. 

Suleimanijos miestas greičiausiai yra pats liberaliausias miestas Irake.
1
 Jis laikomas 

kultūros sostine, Irako Paryžium,
 2

 pasaulietiškiausia vieta Vidurio Rytuose, ir apranga čia, 

kaip atmosfera, liberali.
3
 Vyrai ir moterys čia žingsniuoja gatvėse susikibę už rankų, o 

moterų sijonai dažnai tesiekia kelius.
4
 

Šiais laikais tradicinė kurdiška apranga daugiau dėvima per ypatingas progas.
5
 Vis 

dėlto tradiciniai kurdų drabužiai nėra nešiojami tik per šventes, kai kurios moterys dėvi juos 

kasdien.
6
 Tai daugiausia daro vyresnioji karta.  Kasdien nešiojama apranga paprastai būna 

kuklių spalvų ir be papuošimų bei išsiuvinėjimų.
7
  

Tradicinę kurdų moters aprangą sudaro liemenė, ilgarankovis švarkas arba ilgas 

apsiaustas, dėvimi ant ilgos suknelės. Po suknele velkami apatiniai ir pūstos kelnės. Taip pat 

reikalingas diržas ant suknelės. Tradiciškai kurdų moterys dėvėjo kepures, puoštas 

spalvotais akmenukais, karoliukais, aukso gabaliukais. Bėgant laikui ši tradicija nyko. Šiuo 

metu populiariau nešioti tik auksinius aksesuarus.
8
 

Paprastai jaunesnės moterys dėvi ryškiaspalves sukneles, dekoruotas daugybe 

karoliukų ir žvyno pavidalo blizgučiais, o vyresnės moterys renkasi tamsesnes spalvas. 

Tačiau vyresnės moterys linkusios daugiau nešioti auksinių papuošalų, kadangi, kai moterys 

išteka, jos gauna iš jaunojo auksinių papuošalų kraitį. Pagal tradicijas auksinių papuošalų 

skaičius bylojo apie moters  statusą moterų bendruomenėje.
9
 

Liemenė, švarkas ir apsiaustas siuvami iš velveto arba blizgiais žvyneliais 

padengtos medžiagos. Suknelė dažnai siuvama iš tinklelio, permatomos medžiagos ir 
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 http://www.kurdishaspect.com/doc0321TR.html 
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 http://ekurd.net/iraqi-film-yazidi-woman-islamic-state-2016-02-04 
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 Not Just Boys and Make Up: Iraq's Yazidi Women Defend Themselves, Change Culture One Girl At a Time, 

Hanan Zubaiz (http://www.niqash.org/en/articles/security/5146/) 
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meistriškai dekoruojama išsiuvinėjant karoliukais ir žvyneliais. Suknelių dizainas skiriasi, 

bet šiandien įprasčiausias modelis Kurdistane yra tiesus nuo viršaus iki apačios su labai 

ilgom rankovėm. Apatiniai ir kelnės daromos iš to paties audinio kaip suknelė.
10

 

Tradiciniai kurdų batai –klash – yra minkšti nerti mokasinai su lanksčiu padu.
11

 

Dauguma kurdų moterų ir vyrų turi plačią tradicinių kurdų drabužių kolekciją ir 

nuolat ieško naujo dizaino ir medžiagų. Paprastai jie perka patinkančias medžiagas ir 

siuvasi drabužius pas besispecializuojančius šioje srityje siuvėjus. Gabūs tradicinių rūbų 

siuvėjai šiais laikais tampa dizaineriais. Kaimuose moterys šeimose pačios siuva po to, kai 

šeimos nariai išsirenka medžiagas.
12
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Naujienų agentūra "Shafaq News” publikavo nuotraukas, iliustruojančias ažiotažą 

įvairaus amžiaus kurdėms renkantis medžiagas Erbilio turguje (nuotraukose matosi, kokie 

kasdieniai moterų drabužiai): 

 http://kurdistan.ru/2014/03/09/news-20874_ZHenschiny_Kurdistan.html.
14

 

Tradicinis kurdžių galvos dangalas vadinasi kofi, tradiciškai jis buvo laikomas 

ištekėjusios moters galvos apdangalu
15

 - žr. Youtube  
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https://www.youtube.com/watch?v=ESac5JaK_ho 

Nors galima rasti informacijos, kad kurdės Kurdistane daug rečiau nešioja musulmonišką 

chidžabą nei likusioje Irako dalyje, vis dėlto tokių moterų yra. Interneto forumuose galima 

rasti komentuojančių asmenų išreikšto pasipiktinimo atvejų, kad turėdamos tradicinį galvos 

dangalą kofi, moterys renkasi chidžabą. Pastarosios chidžabo pasirinkimą motyvuoja 

tikėjimu – tuo, kad yra musulmonės.
16, 17

 

Kurdų vestuves Irako Kurdistane galima pamatyti youtube.
18

 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės 

šalis apdorojimo19 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.  
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 https://www.youtube.com/watch?v=8_Qafhy8YL8 
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 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 
(https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi) 

https://www.youtube.com/watch?v=ESac5JaK_ho
https://www.reddit.com/r/exmuslim/comments/323f5i/islam_in_iraqi_kurdistan/

