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elserne.
- For mig er det vigtigt, nir
RANDERS: Pi et lille, men
lystvrerelsepi RandersKolle- jeg skal velge studium,at jeg
giegird sidder Golam Abbas kan fl job bagefter.Iser efter
Haqjoo med nasen godt be- mange ir med studier,siger
gravet i bogerne. Pi mandag GolamAbbas.
bliver han HF-student med et
gennemsnitpi knap 11.Det er Vil ikke vare fedtet
jo i sig selv ganskeflot, men Selvomhan betragterdet som
hvad der er rigtig imponeren- en gaveat kunne fi en uddande. er det fakum. at han for nelse, er den flotte HF-eftsafem ir sidenikke kunne et ord men den forelobigekulminadansk. Fakisk havde han tion pi hirdt og koncentreret
dengangaldrig hort om Dan- arbejde siden han kom til
mark
Randers.
- Jeg har arbejdet hirdt for
Golam Abbas er 23 kr og
flygtning fra Afghanistan. I det. Miske ogsi lidt for hirdt
november 2001 kom han ind imellem, sigerhan.
sammenmed sine forreldreog
Golam Abbas er taknemsoskende via Iran til Dan- melig for at fl SU. Alligevel
mark, som konsekvens af har han valgt, som mange anDanmarla flygtninge aftale dre studerende, at supplere
mpd FN. Efter et kort ophold okonomien med et studenteri Arhus blev familien sendtvi- job. Hver lordaggar turen til
dere til Randers.Golam Ab- Horsens,hvor han gir til hinbas smiler nir han trnker pi
de i et bageri.
- PA den mide har jeg det
den fsrste tid i Danmark. Allerede fra ianuar 2002 kom fint okonomisk, for jeg bryder
han pi Sprogskolen i Ran- migikke om atv&re fedtet,siders, hvor han tog den sidste ger han.
elsamen i november sarrune
Med fuldt blus pi studierir. Fsrste halvir af 2003 til- ne, weekendarbejdeog besog
bragte han pi Hadsten Hoj- hos familien er der endnu ikskole.
ke blevet tid til en krereste,og
- Det var fantastiskog me- fritidsinteresser er det smit
get lererigt at bo sammen med. Et par gange om ugen
med danskerne, husker Go- lober Golam Abbasbakkerne
lamAbbas.
i Randers grnde. Her under
Siden august 2001 har han verdensmesterskaberne blilast pi Randers HF&WC.
ver der trods alt ogsi tid til at
Efter at have taget 10. klasse senoget fodbold.
- Nu da hverken Danmark
der gik han videre pi den toirige HE Nir han pi mandag eller Afghanistaner med, hol- r
kan ifzre sig studenterhuen der jeg med Brasilien, slutter
med dannebrogskorsetog det Golam Abbasinden han igen
lysebli bind, har han varet til begravernesen i bogerne.
tre slriftlige ekamener og
hele otte mundtlige. Forelsbig 6t 13 -tal og en hel del ll
taller gor, at gennemsnittet
bliver helt i top. Det betyder, Somflygtningfra Afghanistan
at der er frit studievalg, nir
har GolamAbbasHaqjooarGolam Abbasskal lese videre bejdetekstrah8rdtfor sin HFefter sommerferien.
eksamen.
Hansgennemsnit
Han har il'ke helt bestemt, komda ogsi til at liggehelti
hvad det skal vere. Medicin top.
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