
Mekhin Mustafazadeh 

The warmest regards from Caucasus! My name is 

Mekhin. I shall be your guide during the International 

Chemistry Olympiad. I am sure that you will succeed. 

And let the best participant win! Foretaste that the 

participation in the academic competition will bright up 

your life even more, bring plenty of highlights, the 

kaleidoscope of events will turn your head! Let me tell 

you a few words about myself. I am a student of the 

Philology Department of Moscow State University . I 

study Spanish, collect coins, learn how to play the 

guitar, in my free time I like reading books, taking 

photos and drawing. Nowadays I am having intense 

student life, full of studying strain so I don’t have any 

time left for my hobbies. But I enjoy pounding the books 

and learning something new. I am an optimist and a 

very sociable person. ( I hope that we will get on well, 

make friends and have fun together). I am from Sheki, it is one of the most ancient and 

beautiful places in Azerbaijan, it is situated in the amazingly beautiful mountains of the 

Great Caucuses, this place is rich in historical monuments. I will be happy if one day we 

have a chance to go there together! I wish good luck to everyone! 

 

Sıcak Kafkaslar'dan Saygılarımla! Benim adım Mekhin. Ben Uluslararası Kimya 

Olimpiyatı sırasında sizin rehberiniz olacağım. Başarılı olacağınıza eminim. Ve en iyi 

katılımcı kazanmasına izin vereceğinize de ! Tahmin ediyorum ki akademik yarışlara 

katılmak hayatınızı daha çok aydınlatacak , hayatınızı vurgulayacak ve  de çiçek dürbünü 

etkinlikleri başınızı döndürecek! Ben, kendimle ilgili bir kaç kelime söyleyeyim. Ben 

Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü öğrencisiyim İspanyolca çalışır, para 

koleksiyonu yapar , ve boş zamanlarımda gitar çalmayı öğrenirim.  Kitap okumaktan resim 

çekmekten ve çizim yapmaktan hoşlanırım. Bugünlerde, yoğun öğrenci hayatın içinde 

olduğum ve gerginlik dolu çalışmalar yaptığımdan   hobilerim için  hiç zamanım kalmıyor. 

Ama kitaplara yüklenip ve yeni bir şey öğrenme keyfini çıkarıyorum. Ben iyimser ve çok 

girişken bir insanım. (İyi arkadaşlar edinip , anlaşıp  ve birlikte eğlenmeyi umuyoruz). Ben 

Sheki'den geliyorum. Sheki, Azerbaycan en eski ve güzel yerlerden biridir. Burası Büyük 

Kafkasya'daki inanılmaz güzel dağların arasında yerini almaktadır ve tarihi eserler 

açısından zengindir. Bir gün beraber oraya gitmek için bir şansımız varsa, bu beni 

gerçekten mutlu edecektir!  

 

 


