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Uluslararası Rotary başkanı Rajendra Saboo, 1992 yılın-
da görevini tamamladığında, insanlara yardım etmeyi nasıl 
devam ettirebileceğini düşünüyordu. Ve 1998 yılında, Rotary 
Vakfı mütevellisi olarak görev yaparken çözümü bulmuştu.

"Benim başkanlığım döneminde temam 'Kendiniz-
den ötelere bakınız' idi" diyen Hindistan'ın Chandigard 
Rotary kulübü üyesi Saboo, sınırların ötesinde hizmeti o za-
man düşünmeye başladığını söylüyor. "O zaman Hindis-
tan'ın ne verebileceğini düşündüm. Hindistan'da tıp bi-
liminin oldukça ileri olduğunu ve bir çok Rotaryen dok-
torun olduğunu biliyordum. Bu doktarlar ihtiyacın en 
fazla olduğu Afrika'ya hizmeti götürebilirlerdi. "

Saboo, daha önce Uganda'da çalışmış ve İdi Amin tarafın-
dan geri gönderilmiş Nanlal Parekh adlı bir doktor arkadaşı-
na danıştı. Parekh Uganda'da başlamanın en iyi tercih olaca-
ğını söyledi. 1998 yılında Saboo'nun organize ettiği seyahat 
20 yıldır süregelen bir tıbbi misyonun başlangıcı oldu ve bu 
süre zarfında 67,000 ameliyat yapıldı.

Bu ilk seyahatte göz ameliyatı ve çocuk felci geçirmiş has-
talar için estetik ameliyat yapabilecek operatör doktorları bi-
raraya getiren Saboo, seyahatten bir kaç gün önce Kenya ve 
Tanzanya'da Amerikan Büyükelçiliğinin bombalanması ve 
üçüncü bir terör olayınında da Uganda'nın başkenti Kampa-
la'da gerçekleşmesi sonucu ekipteki herkes gibi korku geçir-
miş. Gidip gitmeme konusunda kararsız kalmışlar. 

O sırada Saboo'nun eşi Usha, eski Yugoslavya'da savaş-
ta yaralananlara gönüllü hizmet veren bir kadınla tanışmış. 
Usha ona korkup korkmadığını sormuş.

Aldığı cevap "Sadece bir kez ölürsün" olmuş. Kadın Us-
ha'ya "Önemli olan nasıl öldüğündür. Ben o sürede hiç 
korku geçirmedim çünkü insanlığa hizmet ediyordum" 
demiş.  Bu cevaptan etkilenen Usha, Saboo'ya ve ekipteki dok-
torlara kadınla yaptığı konuşmayı anlatmış ve doktorlar ve 
gönüllüler gitmeye karar vermişler.

Bombalama olayından üç gün sonra Kampala'ya varmış-
lar. Bir ekip dört saatlik otobüs yolculuğu ile Masaka'ya, diğer 
bir ekip kuzeyde Gulu'ya göz ameliyatı için gitmiş. Yerel has-
tanede yedi yıldır göz doktoru yokmuş. Ameliyatlardan son-
ra bir çok yaşlı kadın sevinçten dans etmeye başlamış zira o 
güne kadar torunlarını bile hiç görememişler.

Tıp eğitimi olmayan Saboo ise kan görme konusunda çok 
hassas imiş. Ama ekibin de özellikle kirli çocukların yıkan-
ması, hastaların sedyelere konması  gibi işler için gönüllüle-
re ihtiyacı varmış. Tıbbi ekip, Saboo'ya da ameliyatlar esna-
sında bazı görevler vermiş. İlk başta çekinen Saboo, ilk girdiği 
ameliyat sonrası kan konusuna plan hassasiyetinin yok oldu-
ğunu görmüş.

1981 yılında Saboo ve eşi Rahibe Teresa ile tanıştı. Saboo 
Rahibe'yi o yılki Konvansiyonda konuşmacı olmaya ikna etti
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bu misyonda 10 günde 351 ameliyat geçekleşti. Kana karşı 
duarlı olan Saboo, bu misyonlar sayesinde o rahatsızlığından da 

kurtuldu.

Bu yıl misyonun 20. yılında ekip Uganda'ya tekrar gitmiş. 
Şartların çok daha iyi olmasına rağmen ihtiyaçlar karşılana-
mıyormuş. Ekip 440 göz, 452 diş, 25 estetik ve 84 genel olmak 
üzere 1,100 ameliyat gerçekleştirmiş. Tanzanya ve Uganda'yı 
kapsayan 9211. bölge GDG'si Emmanuel Katongole, sırada 
bekleyip rahata kavuşan insanların yüzündeki mutluluk ifa-
desinin anlatılamayacak bir şey olduğuna işaret ediyor.

2019 yılı için Saboo'nun daha büyük hedefleri var. İki yıl 
önce Başkan seçilip  görevine başlayamadan vefat eden Sam 
Owori, Saboo'ya şöyle söylemiş: "Ben başkan olduğum za-
man Afrika'daki her bölgeye gidecek bir doktorlar eki-
bi  oluşturmak istiyorum". Saboo'nun cevabı "denerim" ol-
muş. Sam vefat ettikten sonra Başkan Barry Rassin Saboo'ya 
Sam'in bu hayalini acaba gerçekleştirebilirmiyiz diye sor-
muş. Ve şimdi Saboo bunun için çalışıyor.
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