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В това научно изследване, пред-
мет на анализ е ситуацията и 
статута на албанското и турско-

то малцинство в Македония от среда-
та на 40-те години, с приближаващи-
ят край на Втората световна война до 
началото на 60-те години, когато за-
почва подготовката по изработването 
на нова конституция на югославската 
федерация, както и конституциите на 
всички републики в многонационал-
ната федерация. С новата конститу-
ция на социалистическа Югославия 
от 1963 г. за първи път вместо термина 
национално малцинство се въвежда 
наименованието югославска народ-
ност. С тази общоюгославска консти-
туция и тези на отделните републики, 
в нашия случай на Македония, на на-

родностите се гарантира правото да 
използват своя език, да разширяват 
и развиват културата си и да изграж-
дат органи и институции, необходими 
за осъществяването на техните права. 
Последвалите десетилетия на разви-
тие на югославската федерация ще 
покажат доколко възприетите форму-
лировки и постулати ще оправдаят съ-
ществуването на тази многонационал-
на общност1. 

1 По-въпроса за албанското население, 
неговото развитие, проблеми и положение в 
многонационалната югославска федерация и 
отделните републики вж. Стамова, Марияна. 
Албанският въпрос на Балканите (1945–1981). 
Фабер, 2005. 362 с.
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С провъзгласяването на македонската 
държавност в рамките на федератив-
на Югославия на първото заседание 
на антифашисткото събрание за на-
родно освобождение на Македония 
(АСНОМ) на 2 август 1944 г. се полагат 
основите на една нова политика спря-
мо всички националности на терито-
рията на бъдещото държавно образо-
вание. Идеята за равноправие, права 
и свободи на населението от различни 
националности и религиозни веро-
изповедания в границите на „стара” 
кралска Югославия, но в условията на 
„нов демократичен ред” в следвоен-
ния период е заложена в решенията, 
които се приемат на второто заседание 
на антифашисткото вече (събрание) 
за народно освобождение на Югосла-
вия (АВНОЮ). То се провежда в края 
на ноември и началото на декември 
1943г. в босненския град Яйце и на 
него се утвърждава Декларация, спо-
ред която Югославия ще се изгради на 
федеративни принципи и в която ще 
се зачита равноправието и свободи-
те на всички народи и народности на 
югославската федерация.
В тази насока, на първото заседание 
на АСНОМ делегатите на което се съ-
бират в манастира „Прохор Пчински” 
са застъпени почти всички национал-
ности, които по това време живеят на 
територията на Македония – 107 ма-
кедонци, 2 албанци, 2 турци, по един 
сърбин, евреин и влах. Независимо, 
че в голяма степен представителство-
то на заседанието е неравномерно, то 
получава така желаният интернацио-
нален характер с наличието на всички 
националности1.

На първото заседание на АСНОМ от 2 
август 1944 г. единственият документ, 
който е с конституционно значение е 
„Декларацията на АСНОМ за основ-
ните права на гражданите на демокра-
тична Македония”. Приемат се и дру-
ги документи, но те основно във вид 
на решения2.
„Правото на свободен национален жи-
вот”, което ознаменува признаването 
на всички малцинствени права на на-
ционалностите в Македония е запи-
сано в декларацията. Това показва, че 
състава на населението в Македония и 
неговата етническа смесеност с пред-
ставители на повече националности и 
етнически групи задължава АСНОМ 
да регулира въпроса за малцинстве-
ните права.
Като логично продължение на тази 
линия са и постановките в „Манифе-
ста до македонския народ и национал-
ностите в Македония”, приет на това 
заседание. Обръщението в манифеста 
до националностите в Македония (ал-
банци, турци и власи) има като база 
убеждението, че „техните интереси и 
интересите на народа на Македония 
са едни и същи.  
С формирането на правителството на 
демократична федеративна Югосла-
вия на 7 март 1945 г. се дава мощен 
тласък този акт да осъществят и отдел-
ните републики. С края на третото за-
седание на АСНОМ (14–16 април 1945 
г.) върху основата на закона за народ-
но правителство на Македония, Пре-
зидиума на народното събрание на 
своя сесия от 16 април 1945 г. избира 
първото правителство на Демократич-
на федеративна Македония (ДФМ)3.
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В същото време, с провъзгласяването 
на Федеративна народна република 
Югославия (ФНРЮ) на 29 ноември 
1945 г. реално се осъществява заложе-
ната в решенията на втората сесия на 
АВНОЮ идея за бъдещото държавно 
строителство. Още от есента на 1945 
г. Югославия се превръща във феде-
рация от равноправни републики със 
сформирането на правителства. По 
този начин, на практика се реализират 
принципите в манифеста на АСНОМ, 
с които населението в Демократич-
на федеративна Македония получава 
„правото на самостоятелен национа-
лен и културен живот” и открито се из-
тъква съществуването и „обявяването 
на македонската националност”.3 
В своята работа до края на 1946 г. 
първото македонско правителство, 
успоредно с подготовката на първа-
та конституция на републиката и ор-
ганизирането и функционирането на 
управленските органи на власт обръ-
ща важно място за осигуряването на 
по-добър живот и напредък в полити-
чески, икономически и културно-об-
разователен план на народа и нацио-
налните малцинства в Македония. 
Предвид това, че в следвоенния пери-
од властта в цяла Югославия, а в това 
число и в македонската република е в 
ръцете на комунистическата партия, 
то основно основно място в реализи-
рането на политиката спрямо нацио-
налните малцинства в Македония 
заема Комунистическата партия на 
Македония (КПМ), след 1953 г. – Съюз 
на комунистите на Македония (СКМ). 
Комисията към ЦК на КПМ, която по-
конкретно се занимава с въпросите и 

проблемите сред националните мал-
цинства в републиката е Комисията за 
междунационални отношения4.
В много от анализите на комисиите 
при ЦК на КПМ вниманието е съсре-
доточено върху религиозното влияние 
и религиозните училища сред албан-
ското и турското население, което дъл-
го време оставя своя отпечатък върху 
успешната им интеграция в развитие-
то на републиката6.  
Според данните на вакъфската дирек-
ция в Скопие (т. нар. „Улема-медж-
лис”) – през 1939 г. само на терито-
рията на Македония (по-това време 
в състава на кралска Югославия) има 
303 Сибиан-мектеба (училища за деца 
на възраст между 5 и 14 години) с 14 
406 деца и 12 Медреса (училища за 
деца над 14 години) с 388 ученика. Ре-
лигиозното влияние по време на ста-
ра Югославия успоредно с религиоз-
ните училища придобива по широко 
разпространение и чрез религиозните 
служби в джамиите, извършвани от 
ходжите7.   
Опитите на новата власт след края на 
войната в Македония и федеративна 
Югославия като цяло да „освободи” 
албанските и турските маси от опре-
деленият от тях „религиозен фанати-
зъм” срещат съответната съпротива. 
Така, според просветните органи на 
народната власт в Македония през 
м. януари 1946 г. в Скопие действат 
12 сибиан-мектеба. До края на 1946 г. 
съществуват все още голям брой та-
кива училища в Кичевско, Гостивар-
ско и други области на републиката. 
Преломният момент обаче настъп-
ва с приемането на конституцията 
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на македонската република на 31 де-
кември 1946 г. В резултат на нейните 
постановки през 1947 г. се забранява 
религиозното преподаване в малцин-
ствените училища. Съпротивата сред 
родителите и учителите на албанските 
и турските деца не секва и продължава 
през 1948/49 г. с опитите да се въведе 
отново религиозното им учение в учи-
лищата8. 
В цялата система от мерки за разби-
ване и отхвърляне на религиозното 
влияние над децата от националните 
малцинства особена роля изиграва ре-
шението на ЦК на КПМ от м. ноември 
1948 г. за обхващане в училищата на 
всички деца, които са извън тях. В тази 
насока до края на 1949 г. се разширява 
училищната мрежа с откриването на 
над 110 нови училища за албанските 
и турски деца, както и се правят опи-
ти за утвърждаване на политическата 
и културно-просветната работа сред 
тези деца и се вземат административ-
ни мерки за изкореняването докрай 
на религиозното преподаване. С това 
решение на ЦК на КПМ официално 
става факт забраната на религиозното 
преподаване в училищата и религиоз-
ните училища въпреки, че на опреде-
лени места те действат нелегално още 
няколко години9.
В същото време – 1946 г. се оказва мно-
го важна за по-нататъшното утвър-
ждаване на македонската република в 
рамките на югославската федерация. 
С член 1 от закона за името на Маке-
дония, приет на четвъртото заседание 
на Президиума на народното събра-
ние на 8 март 1946 г. и върху основата 
на член 2 от конституцията на ФНРЮ, 

приета на 31 януари 1946 г., името на 
македонската федеративна единица – 
ДФ Македония е променено в НР Ма-
кедония. С този акт се полагат основи-
те за приемането на конституция на 
републиката10.  
На 31 декември 1946 г. Президиума 
на събранието приема първата кон-
ституция на НР Македония, чийто 
постановки изцяло са в съгласие със 
съюзната конституция. В нея специал-
но място се отделя на правата на на-
ционалните малцинства. Така, според 
член 12 от македонската конституция 
националните малцинства имат пра-
во на собствено развитие и свобода на 
употребата на своя майчин език11. 
Според някой македонски изследова-
тели националната равноправност да-
леч надхвърля обикновената културна 
автономия, тъй като националните 
малцинства пропорционално са застъ-
пени във всички политически органи 
и органи на властта. Към това като се 
прибави съществуването и на образо-
вателни, културни и други институ-
ции на собствен майчин език може да 
се каже, че по това време поне на думи 
управляващите се стремят да вървят 
напред за реализирането на по големи 
права и свободи за националните мал-
цинства в НР Македония12. 
В края на 40-те и началото на 50-те го-
дини в НР Македония усилено започ-
ват да се създават културно-просветни 
дружества, както на албанското, така 
и на турското население. Училищата 
в които се преподава на езика на съ-
ответното национално малцинство, 
както и издаването на вестници и 
списания като вестника на албанците 
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„Флака е влазнимит” и този на турците 
„Бирлик” на собствения им език са ва-
жни стъпки към присъединяването и 
активното участие на това население в 
обществения живот на НР Македония. 
Поне на теория, с конституционния 
закон от 1953 г. и новата конститу-
ция от 1963 г., с която Македония се 
дефинира като социалистическа де-
мократическа общност на народа на 
републиката се доусъвършенстват по-
становките относно положението и 
мястото на националните малцинства 
в СР Македония. В тази конституция 
много важен момент е, че термина 
„национално малцинство” се заменя с 
термина „народност”13. 
В периода между първата и втората 
македонска конституция (1946–1963 
г.) се провеждат три преброявания на 
населението, които по своята същност 
отразяват, както демографското със-
тояние, така и проблемите пред кои-
то е изправено държавно-партийното 
ръководство в Скопие.
При първото следвоенно преброява-
не в НР Македония през 1948 г. при 
което македонското население е 789 
648 души или 68,5 % от цялото насе-
ление на републиката, съотношението 
между двете национални малцинства 
с мюсюлманско вероизповедание е 
следното. Албанците наброяват общо 
197 389 души (17,1%), докато турците 
са едва 95 940 души (8,3%)14.  
Само пет години по-късно при новото 
преброяване от 1953 г. на населението 
във ФНР Югославия и в НР Македония 
в частност данните коренно се проме-
нят. Така от общо 1 304 514 души насе-
ление на Македония - 860 699 или 66% 

е македонско. В същото време, докато 
албанското малцинство наброява едва 
162 524 души (12,5%), то при турското 
население се наблюдава съществено 
увеличение в сравнение с 1948 г. То 
вече е 203 938 души или 15,6%15. Изне-
сените статистически данни ясно го-
ворят за известно нарастване на броя 
на турците в Македония и съответно 
за намаляване на броя на албанците. 
В македонската, албанската и запад-
на историография се дават различни 
обяснения на този факт. 
Според македонската страна най-ве-
роятно това се дължи на факта, че в 
тези години започва вълна на изсел-
ване на турци и други мюсюлмани от 
Македония. Налице са данни, че една 
част от албанците се пререгистрират в 
турци за да получат право за изселва-
не в Турция. В тези рамки се наблю-
дава и регистриране със същата цел на 
ислямизирани македонци за турци16. 
Тези промени и преливания според 
македонското държавно-партийно ръ-
ководство най-вече са резултат от про-
мените в периода на окупацията в За-
падна Македония през войната, когато 
много турци под натиска на албанска-
та пропаганда и администрация са 
подложени на една силна политиче-
ска асимилация17. Когато става въпрос 
за тази вълна за изселване в Турция 
трябва да се отбележи, че такова едно 
„движение за връщане в Турция” или 
желанието на турското малцинство от 
НР Македония да се пресели в Турция 
става забележимо още през пролетта 
на 1949 г. До подписването обаче на 
югославско-турският договор за улес-
няване изселването на турско населе-
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ние от Югославия в Турция през 1953 
г., който в своята същност е едно пов-
торение на този от 1938 г. македонско-
то държавно-партийно ръководство 
има негативно становище по въпроса 
за изселването на турците18.  
Според голяма част от представите-
лите на албанската историография, с 
югославско-турския договор от 1953 
г. или т. нар. „Джентълменско спора-
зумение” политиката на югославското 
ръководство, както и на това в Скопие 
е насочена към “турцизиране” на ал-
банското население. Албанските из-
следователи изразяват открито мне-
нието, че това е една добре подготвена 
политическа кампания албанците да 
се изясняват и определят като турци. 
В тази насока до 1957 г. в Турция се 
изселват около 70 000 албанци19. Спо-
ред други албански автори след 1948 
г., когато Югославия скъсва с Комин-
формбюро срещу албанското населе-
ние във ФНР Югославия започва голя-
мо насилие и терор, което най-вече се 
изразява в масовата му депортация в 
периода от 1950 до 1966 г. Общата ци-
фра на албанците, които емигрират в 
Турция за посоченият период според 
албанските изследователи е повече от 
400 000 души20. Така, албанските ана-
лизатори са на мнение, че след 1948 г. 
югославското държавно и партийно 
ръководство  опитва да създаде усло-
вия за експулсирането на албанското 
население в Турция, страхувайки се от 
неговото бързо нарастване и евентуал-
ните проблеми, които то би създало в 
бъдеще. 
Под претекст прилагане на принци-
па за пълно признаване на национал-

ните права за всяко едно население, 
Белград пропагандира откриването 
на училища на турски език в Косово и 
други области, което е доста очебийно 
и по отношение на областите с албан-
ско население в Македония21.  
Според документа „Информация за 
шиптарското1* малцинство в НР Ма-
кедония” на ЦК на КПМ от октомври 
1953 г., албанската интелигенция из-
лиза с лозунга, че „Турците в Югосла-
вия са привилегировани за сметка на 
албанците”. Това те подкрепят с факта 
на форсирано откриване от македон-
ска страна на турски училища в ре-
публиката. Дейността на албанската 
интелигенция придобива и едно ново 
направление – провеждането на съ-
брания и вечеринки сред обикнове-
ното население, както и с просветна 
работа в училищата сред учениците да 
се работи за национално осъзнаване 
на албанците и отстояването им като 
такива22.   
Един от важните въпроси, с който се за-
нимават всички учители от албанското 
население се свързва с откриването на 
турски училища в НР Македония. Те 
остро реагират срещу откриването на 
турско училище в Тетово. Този въпрос 
съумява да ги мобилизира изключи-
телно много. Целият проблем от тяхна 
страна се свежда до това, че открива-
нето на турски училища е изкуствено 
поставено от властта с ясната цел да се 
разедини албанското малцинство и да 
се претопи по този начин в турското. В 
своята пропаганда срещу записването 
*  Шиптар – така се наричат официално 
албанците в Югославия и в частност в 
Македония до към края на 60-те години на ХХ 
век от страна на властта. 
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в турските училища и срещу опреде-
лянето им като турци те разсветляват 
с идеята за „Велика Албания” и обо-
сновават „историческото минало” на 
тези области23. Това най-добре се виж-
да именно в съпротивата срещу откри-
ването на турски училища. Необходи-
мо е да се отбележи, че в тези години 
турски училища съществуват в Тетово, 
с. Теарце, с. Врапчища, селата Горна и 
Долна Баница и в Гостивар24. 
Силното влияние на албанската ин-
телигенция освен в Тетовско, се чув-
ства в Гостиварско, Дебърско и част 
от Стружко. Така, подобно на Тетов-
ска околия е положението и органи-
зацията сред учителите в Гостиварска 
околия. Най-добре създаденото поло-
жение се обяснява от учителя от Гос-
тивар Муртезан Байрактари, който е 
заловен в началото на 1953 г. заради 
опита си да създаде нелегална органи-
зация. Причината, която той изтъква 
в подкрепа на своето неприятелско 
становище е тази, че той не се съглася-
ва с откриването на турски училища в 
Тетово и Гостивар. Той заявява: „Смя-
тах, че тази мярка, която е предприе-
та от страна на властта е неправилна, 
тъй като по-този начин се върви към 
унищожаването на албанската нация. 
Според мене повече предимство се 
дава на турците отколкото на шип-
тарите и се прави всичко възможно 
шиптарите да бъдат потурчени”25. 
В борбата срещу откриването на турски 
училища и за „запазване единството на 
албанските маси” учителите от Скоп-
ско, Тетовско, Гостиварско и Струж-
ко развиват най-различни теории. 
Според някой от тях – „Тука по-рано 

имаше турци, но стара Югославия ги 
изсели. Сега няма такива и няма нуж-
да от турски училища”. Според други 
„теории” – „Има хора и в Гостивар и в 
Тетово, които говорят турски, но това 
са само потурчени албанци за времето 
на Турската империя”. Освен това ал-
банските учители поставят и питането 
– „Защо не се откриват албански учи-
лища в православните села, където се 
говори албански”26. 
Според албанската интелигенция в НР 
Македония съществува страх в Юго-
славия да не се постави въпроса за 
Западна Македония пред ООН и това 
е основната причина да се води поли-
тика да се „потурчат” албанците и по-
ради добрите отношения с Турция да 
се търси изселването на албанци там и 
по-този начин да се намали значител-
но техният брой. 
Характерно за района на Кумановско 
според анализаторите на ЦК на КПМ 
по-тези проблеми е, че се наблюдава 
известно несъзнателно туркофилство. 
Като последица на политиката на по-
ранните режими турското население 
търси изход и една голяма част го на-
мира именно в Турция. Това се отразя-
ва и в отношението на турците спрямо 
албанците като „спрямо нещо селско, 
по-диво и по-изостанало”27. 
По известните лозунги, които в тези 
години са в обръщение сред албан-
ската интелигенция в НР Македония 
с цел повдигане на националните чув-
ства сред това население са: „Не тряб-
ва да се ходи в Турция”, „Тук е нашата 
държава”, „Ние винаги сме били тука 
и тука трябва да останеме, независимо 
от репресиите” и др.28 
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Така, проблема за промяната на на-
ционалната принадлежност на населе-
нието от мюсюлманско вероизповеда-
ние, който се появява още от първите 
години след освобождението продъл-
жава интензивно през 50-те години. 
Както е видно, той е свързан директно 
и с проблема за изселването в Турция. 
Според някой македонски изследова-
тели от това време започва да се чув-
ства по-силен натиск за албанизация 
на населението от мюсюлманско веро-
изповедание, свързано с действието на 
пропагандата за „Велика Албания”.29 
В същото време едно действие на 
властта в Скопие успява донякъде само 
да „обедини” албанци и турци в съ-
противата им срещу управляващите. 
В случая става въпрос за одобрението 
на „Закона за забрана на носенето на 
зар и фередже” в НР Македония, кой-
то влиза в сила на 12 февруари 1951 г. 
Прокарването на закона, с който дър-
жавата прави опит да се интензифи-
цира процесът на еманципацията на 
жената от мюсюлманско вероизпове-
дание се сблъсква със силната съпро-
тива сред населението, което не иска в 
името на „новото време” да се откаже 
от традиционните си ислямски вижда-
ния по отношение на жената. 
Това се оказва обаче само един вре-
менен момент на албанско-турско 
единодействие. През 50-те години по-
следователно и без прекъсване албан-
ската интелигенция продължава да 
води „борбата” си срещу турците в НР 
Македония. 
В доклада на ЦК на СКМ от 1955 г. – 
„За някой актуални въпроси относно 
неприятелската дейност сред учите-

лите от шиптарското малцинство” 
специално внимание отново се отделя 
на откритата борба, която обявяват ал-
банските учители на турските култур-
но-просветни дружества като за това 
те не се подбират никакви средства30. 
Поставяйки въпроса откога по-актив-
но датира дейността на албанските 
учители в НР Македония и кои въпро-
си и дават интензитет спокойно може 
да се каже, че това се свърза преди 
всичко с откриването на турските учи-
лища и изселването на турци в Турция, 
но също така и с по-голямата свобода, 
която притежават турците въобще. 
Албанците определят откриването на 
турски училища като акт на властта 
насочен да се извършва денационали-
зация на албанското национално мал-
цинство, подготовка за открита борба 
срещу албанците и за разбиване един-
ството на малцинството. В турските 
училища те виждат още открито наме-
рение албанците да се претопят в тур-
ците само и само областите в Западна 
Македония да не се присъединят към 
Албания. Изселването в Турция те го 
смятат като мярка, взета от властта „за-
винаги да се разправят с шиптарите” в 
Югославия. Въпроса за изселването е 
основна тема сред по-голямата част от 
албанските учители, като не веднъж 
е търсен начин от тяхна страна как да 
се попречи на това. По-този въпрос те 
казват: „Ако албанец умре в родното 
място, тогава сме изгубили един алба-
нец, а ако отиде в Турция и там умре, 
тогава сме изгубили двама”31. 
Според статистични данни до 15 март 
1959 г. от Македония в Турция са се 
изселили около 143 800 лица. Съще-
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временно обаче пред Македония се 
появява един друг проблем свързан с 
вълната заселници, която идва в ре-
публиката от други части на ФНРЮ. 
Това е население с мюсюлманско ве-
роизповедание, главно албанци от Ко-
сово, Санджак, Босна и Херцеговина и 
Сърбия32. 
През м. май 1956 г. в НР Македония са 
регистрирани общо преселени 17 257 
лица от други части на федерацията, 
като този процес започва още от 1951 
г. От тях: 10 959 са от Косово, 4 360 от 
Санджак, 1 110 от Черна гора и 823 от 
Босна и Херцеговина. Както споменах-
ме, мнозинството от тези преселници 
по-национална принадлежност са ал-
банци. Такъв е броя на тези, които са 
регистрирани, но властите не знаят 
точният брой на преселените, които 
не са регистрирани при установяване-
то си в НР Македония.   
Най-големият брой или 15 187 лица 
се настаняват в столицата Скопие, 
макар почти всички да заявяват, че 
това е тяхна отправна точка и че те 
имат намерение да се изселят от НР 
Македония в Република Турция. Все 
пак по-голямата част от тях трайно 
се заселват в Македония. В началото 
на 1956 г., над 12 000 от заселниците 
купуват недвижими имоти в НРМ на 
много по-ниски цени защото предла-
гането от турците, които се изселвали 
е било много голямо33. 
Според някой налични данни, през 
1959 г. вече официално са регистрира-
ни 22 776 преселници. Но все още мно-
го по-голям е броят на нерегистрира-
ните лица, които плавно се увеличават 
от година на година. 

През 50-те години продължават об-
съжданията в ЦК на СКМ и основно 
в Комисията за национални малцин-
ства на съществуващите проблеми на 
албанското и турското население в НР 
Македония. 
На 3 декември 1958 г. на заседание на 
комисията акцента се поставя върху 
„издателската дейност на шиптарски 
и турски език в НР Македония от 1946 
до 1958 г.”. В този период са издадени 
20 публикации на албански и 41 пуб-
ликации на турски език. Представи-
телите на комисията настояват за за-
силване на издателската дейност сред 
малцинствата, особено по отношение 
на албанското малцинство34. 
Последвалата 1959 година се оказва 
забележителна в развитието на об-
ществено-политическия живот с про-
веждането и прокарване на задачите, 
които се поставят третият конгрес на 
СКМ (21–23 май 1959 г.)35.  
На този партиен форум, наред с всич-
ки други задачи и цели пред СКМ и НР 
Македония се набелязва и необходи-
мостта да се продължи с усилията за 
по-нататъшното развитие на области-
те, населени с национални малцин-
ства в стопански, кадрови, културен и 
всеки друг план36.   
Сред стъпките, които се предприемат 
след конгреса и които са в унисон с 
поставените задачи пред ЦК на СКМ 
е дискусията, която се провежда в Ко-
мисията за национални малцинства 
на 16 ноември 1959 г. относно иконо-
мическото състояние на областите, 
населени предимно с малцинствено 
население. Тъй като в резултат на об-
съжданията комисията констатира, че 
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в НР Македония няма нито една чис-
та комуна с малцинствено население 
(албанци и турци), то „Според това, 
проблема за икономическото разви-
тие на областите, където живеят на-
ционалните малцинства не стои само 
пред тях, а е общ за цялото тамошно 
население”37. 
През м. януари 1960 г. в Комисията 
за национални малцинства се обсъж-
да подготвеният материал, озаглавен 
„Информация за някой проблеми на 
училищата с шиптарски и турски език 
в НР Македония”38.   
В дискусията, която провеждат пред-
ставителите на комисията се изтъква, 
че в досегашното развитие на мрежа-
та на училищата спрямо етническия 
състав на средата и спрямо броя на 
учениците са осъществени два орга-
низационна варианта на училищата 
на националните малцинства:
1. Училища формирани на езиков 
принцип в областите с чисто малцин-
ствено население, в които преподава-
нето се извършва на езика на малцин-
ството;
2. Училища организирани на терито-
риален принцип в областите, където 
населението е национално смесено. 
Така, в рамките на едно училище за 
всяка националност с достатъчен брой 
ученици се формират обособени отде-
ления, в които преподаването се из-
вършва на езика на съответното мал-
цинство.  
Като проблем обаче се поставя лип-
сата на реализирането на един трети 
вариант. В смесена етническа среда, 
с недостатъчен брой ученици от на-
ционалните малцинства да се органи-

зират обособени отделения с отделно 
изучаване само на майчиния език за 
учениците от националното малцин-
ство, а останалото преподаване да се 
извършва на езика на републиката. 
Освен това, се поставят за разглежда-
не и на някой други проблеми като ад-
министрацията в училищата с нацио-
нални малцинства, педагогическият 
надзор и мястото на органите на упра-
вление в тези училища.  
През м. февруари 1960 г. комисия-
та обръща специално внимание и на 
кадровите проблеми на национални-
те малцинства (албанци и турци) в НР 
Македония. Като цяло застъпеността 
на членове от националните малцин-
ства в различни видове ръководства 
на СКМ е малка и носи негативен за-
ряд39. 
Година по-късно, между 1 и 7 април 
1961 г. се провежда поредното пребро-
яване на населението и домакинства-
та в НР Македония. Общият брой на 
населението през 1961 г. в република-
та е 1 406 003 души40. Съотношението 
между основното македонско населе-
ние и двете национални малцинства 
- албанци и турци според това пре-
брояване в сравнение с това от 1953 г. 
е следното: през 1953 г. македонците 
са 66,0 %, докато албанците – 12,5 %, а 
турците – 15,6 %. През 1961 г. картина-
та е следната: 71,2 % македонци, 13,0 % 
албанци и 9,3 % турци41.
  Според македонските изследо-
ватели с подписването на турско-юго-
славския договор от 1953 г., броя на 
турското малцинство значително за-
почва да намалява. Намаляването им 
обаче не се дължи само на емиграция-
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та. Забелязва се един социално-психо-
логически момент. Повечето от смесе-
ните бракове между турци и албанци 
са в полза на албанския етнически 
елемент и в полза на албанския език42. 
Резултатите от преброяванията в НР 
Македония през 1953 и 1961 г. от една 
страна показват особено големият 
прираст на албанското население в 
западномакедонските и някой други 
области. От друга страна, това според 
македонските изследователи говори 
за нехармонизираност в демограф-
ските процеси и за възможна предпос-
тавка за демографска заплаха на дру-
ги популации в Македония, тъй като 
прираста на албанското население в 
републиката се характеризира с при-
роден и механичен прилив.
От статистическите данни през 1953 и 
1961 г. е видно, че албанците и турците 
населяват предимно западномакедон-
ските области и градове, а привлека-
телни за новите заселници се оказват 
градовете Скопие, Тетово и Кумано-
во43. 
В унисон с приемането на конститу-
цията на СР Македония от 1963 г. про-
дължават своята работа органите към 
ЦК на СКМ, които се занимават с про-
блемите на националните малцинства 
в републиката. В доклада „За полити-
ческото положение на шиптарските 
маси” на Комисията за национални 
малцинства при ЦК на СКМ от 1963 г. 
специално място отново заемат взаи-
моотношенията между албанското и 
турското население, както и пробле-
мите пред които са изправени тези две 
групи национални малцинства44.  
Според анализите, сред албанската ин-

телигенция се наблюдава остра реак-
ция относно действащите турски учи-
лища. Отново се атакува откриването 
на турските училища в Тетово и Гости-
вар, станало факт през 50-те години. 
Общите им лозунги в тези години са, 
че властта в Скопие иска да раздели и 
разедини албанците. Друга част от ал-
банците в СР Македония в същото вре-
ме са още по-крайни, навеждайки ми-
слите си в следната насока: „Нека да 
му мислят онези, които се пишат като 
турци какво ще правят утре, когато ще 
се промени властта при нас”.  
Опитите на СР Македония във воде-
ната последователна политика по  на-
ционалният въпрос се свързват със 
стремежа албанската и турската на-
родност да се изразят като интегрална 
част в състава на тази република. Пе-
риодът, от 1945 до 1963 г. ясно показва 
наличието на някой проблеми в реа-
лизирането на политиката на равноп-
равност и осъществяването на нацио-
налните права на народностите. 
Сериозна грижа пред държавното и 
партийно ръководство в СР Македо-
ния представлява недоверието, което 
се чувства в републиката относно осъ-
ществената степен на единство между 
различните национални малцинства/ 
народности. Пред управляващия СКМ 
постоянно на дневен ред стои въпроса 
за необходимостта от диференциране 
на силите, ясно разграничаване срещу 
носителите на бюрократично-консер-
вативните схващания и националис-
тическата стихия. 
Реализирайки политиката за по-бър-
зо развитие на републиката, СКМ 
разбира необходимостта от активно-
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то включване, както на македонския 
народ, така и на всички народности в 
обществено- политическото развитие, 
което би представлявало едно демо-
кратично отношение към тяхната на-
ционална индивидуалност. 
В тези години комунистите в СР Ма-
кедония постоянно залагат за създа-
ването на всички реални предпостав-
ки за образование и усвояването на 
културните богатства на майчин език. 
Това по-същество би довело до създа-
ването на значителен брой квалифи-
цирани кадри от народностите, както 
и за тяхното равноправно включване 
в обществено-политическия и иконо-
мическия живот. 
В същото време, голям проблем в репу-
бликата се оказва и въпроса с преодо-
ляването на затвореността в национал-
ни рамки. В случая, тази затвореност и 
обособеност ясно проличават в проце-
са на изселването в Турция след 1953 
г. на турско и друго население с мю-
сюлманско вероизповедание. Нати-
ска, който се оказва според албанско-
то население в Македония върху тях 
от страна на македонското партийно 
и държавно ръководство за неговото 
изселване се съпровожда със засилва-
не на националните чувства сред ал-
банците. Правят се отделни опити да 
се въведе албанския език в училищата 
чрез „недемократични” методи, което 
само по-себе си създава нетолерантна 
атмосфера и избуяването на национа-
листически страсти. Така, в някой сме-
сени комуни се наблюдават прояви на 
натиск на част от турското население, 
както и на мюсюлманите, които гово-
рят македонски език да приемат ал-

банската националност като своя. Из-
разяват се становища, че някой турски 
училища трябва да се затворят, тъй 
като в тях учат в болшинството си ал-
бански деца. 
Друга грижа пред СКМ в разглеж-
дания период са усилията, които се 
полагат за адекватна застъпеност на 
представителите на народностите във 
всички нива на обществено-политиче-
ските организации. Същевременно с 
това, вниманието на съюза на комуни-
стите постоянно е насочено към такова 
конституционно и законово регулира-
не, което да осигурява реализирането 
на правото на употреба на своя език в 
постъпките пред органите на властта, 
с постоянно разширяване на равноп-
равността на македонския, албанския 
и турския език в администрацията и 
обществения живот в комуните, в кои-
то живеят по-голям брой представите-
ли на народностите. 
В заключение, във вътрешно-поли-
тически план с конституцията от 
1963 г. освен, че термина „национал-
но малцинство” се заменя с „народ-
ност”, то значително се увеличава 
правото на свободен национален жи-
вот на народностите в СР Македо-
ния. Това води до изравняване правно 
на представителите на народно-
стите с македонците и в правата и 
в задълженията. Но въпреки всичко, 
остават доста проблеми за разре-
шаване пред македонското държав-
но и партийно ръководство. Една от 
основните цели в следващите години 
е въпроса за равноправие между от-
делните народности в републиката, 
като това особено много важи за ал-
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банците и турците в СР Македония. 
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